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Reyndi ekkert að stýra
því hver tæki við

Í minningu
Einars Odds
Björn Teitsson magister lítur yfir vegferðina
sem skólameistari á Ísafirði í rúma tvo áratugi.

Ísafjarðarbær fær byggðakvóta
Ísafjarðarbæ hefur verið úthlutað tæplega 130 þorskígildistonnum í byggðakvóta
fyrir fiskveiðiárið 2007/2008.
Aflaheimildir í þorskígildistonnum skiptast svo niður á
byggðarlög sveitarfélagsins;
Hnífsdalur fær 34 þorskígildistonn, Þingeyri 17, Flateyri
104, Suðureyri 20 og 70 þorskígildistonn koma í hlut Ísafjarðar.
Bæjarráð sótti um byggðakvóta fyrir Ísafjarðarbæ á
grundvelli 10. gr. laga nr. 116/
2006, með síðari breytingum
sem felur í sér að til greina við
úthlutun koma minni byggðarlög sem lent hafa í vanda
vegna samdráttar í sjávarútvegi og sem háð eru veiðum
og vinnslu á botnfiski. Skal
sveitarstjórn gera ráðuneytinu
ítarlega grein fyrir vanda
byggðarlagsins sem talið er

að rekja megi til samdráttar í
sjávarútvegi á síðustu árum,
og fyrir þýðingu veiða og
vinnslu botnfisks fyrir það
byggðarlag. Viðmiðun fyrir
minni byggðarlög eru 1.500
íbúar.
Einnig koma til greina
byggðarlög sem orðið hafa
fyrir óvæntri skerðingu á
heildaraflaheimildum fiskiskipa sem gerð hafa verið út
og landað afla í viðkomandi
byggðarlögum, með verulegum áhrifum á atvinnuástand.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið vekur athygli á
því að samkvæmt úthlutunarreglum er fiskiskipum skylt
að landa til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðarlaga afla,
sem nemur í þorskígildum
talið, tvöföldu því magni sem
þau fá úthlutað af byggðakvóta og skal byggðakvóta

ekki úthlutað til þeirra nema
að því leyti sem það skilyrði
er uppfyllt.

Frá Sundahöfninni á Ísafirði.
Fiskistofa annast úthlutun reglna sem um það gilda.
byggðakvótans til fiskiskipa
– thelma@bb.is
á þeim grundvelli þeirra

Bautasteinn verður afhjúpaður til heiðurs Einari Oddi Kristjánssyni,
fyrrverandi þingmanni,
laugardaginn 12. júlí
næstkomandi. Það eru
Samtök atvinnulífsins og
Alþýðusamband Íslands
sem standa fyrir athöfninni en steinninn verður
reistur að Sólbakka á Flateyri í Önundarfirði, heimabyggð Einars.
Að sögn Vilhjálms Egilssonar, framkvæmdastjóra SA, telja samtökin
nauðsynlegt að leggja
rækt við minningu Einars
Odds og framlag hans til
sögu verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi og samskipta milli samtaka á atvinnumarkaði. Því hafi
ASÍ og SA ákveðið að
standa að þessu í sameiningu. „Við teljum mjög
viðeigandi að halda minningu Einars Odds á lofti
með þessum hætti, ekki
síst vegna þess hve mikill
brautryðjandi hann var í
þjóðarsáttinni árið 1990
og hvað starf hans skipti
miklu máli fyrir land og
þjóð,“ segir Vilhjálmur í
samtali við Morgunblaðið.
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Svanlaug formaður bæjarráðs

Mótmæla uppsögnum hjá Ríkisútvarpinu
Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga mótmælir harðlega uppsögnum og tilheyrandi
samdrætti í starfsemi svæðisstöðvar Ríkisútvarpsins á Ísafirði, sem tilkynntar voru að hálfu
yfirstjórnar Ríkisútvarpsins. „Hlutverk svæðisútvarps fyrir Vestfirði er mikilvægur þáttur í
tengingu samfélaga á Vestfjörðum og er einnig hluti af öryggisviðbúnaði. Í annan stað er
hlutverk svæðisútvarpsins að gæta þess að þjóðfélagsumræða á Íslandi byggi á skoðunum
allra íbúa landsins. Gildir þá ekki síst að fréttamat þeirra sem um svæðin fjalla, búi þar og
séu hluti af samfélaginu. Hér gildir hið sama um höfuðborgarsvæði sem önnur landssvæði.“

Svanlaug Guðnadóttir, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Ísafjarðarbæ, hefur verið kosin formaður bæjarráðs. Á síðasta bæjarstjórnarfundi fyrir sumarfrí fór fram kosning í bæjarráð og var Gísli H. Halldórsson, bæjarfulltrúa D-lista, kjörinn varaformaður. Auk Svanlaugar
og Gísla var Sigurður Pétursson, bæjarfulltrúi Í-listans kosinn aðalmaður í bæjarráð. Albertína Elíasdóttir hjá B-lista, Birna Lárusdóttir hjá Dlista og Magnús Reynir Guðmundsson í Í-listanum voru kjörin varamenn.

Mikil tækifæri fólgin í frekara samstarfi Ísafjarðarbæjar við Grænland
Stefnt er að því að samningaviðræður um frekara samstarf milli A-Grænlands og
Íslands fari fljótlega af stað
og hefur verið rætt um að Ísafjarðarbær fái aðild að þeim. Í
heimsókn Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarðarbæjar til Grænlands í síðasta
mánuði voru viðraðar ýmsar
hugmyndir um samstarf.
„Ef vel tekst til mun samstarfið skapa mikil tækifæri í
Ísafjarðarbæ og einnig hjá
öðrum sveitarfélögum á Vestfjörðum t.d. Bolungarvík sem
einnig býður upp á góða hafnaraðstöðu og Vesturbyggð ef
þar verður af byggingu olíuhreinsistöðvar“, segir í greinargerð bæjarstjóra um heimsóknina en hann fór í ferðina í
boði utanríkisráðherra, Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur.
Á fundi með fulltrúum heimastjórnar Grænlands nefndi
Halldór nokkra kosti varðandi
hugsanlegt samstarf milli
Vestfjarða og A-Grænlands
en þeirra á meðal voru; nálægðin við A-Grænland, hafnir Ísafjarðarbæjar sem gætu
þjónað sem þjónustuhafnir
fyrir A-Grænland vegna fiski-

landana, ferðaþjónustu, námaog olíuvinnslu og möguleiki
á samstarfi í ferðaþjónustu
með frekara flugi og siglingum og nefndi hann sérstaklega
stærstu skútu landsins Auroru
í því samhengi.
„Með tilkomu olíuleitar við
austurströnd Grænlands aukast siglingar til mikilla muna
á Grænlandshafi og athugunarefni hvort þjónustu við þá
starfsemi sem og námavinnslu
á svæðinu verði ekki best sinnt
frá Ísafirði. Fjarlægðin milli
Vestfjarða og Grænlands er
275 km þar sem styst er á
milli landanna“, segir í greinargerðinni.
Þar segir jafnframt: „Öryggis- og umhverfismál koma þar
einnig til skoðunar ekki hvað
síst vegna aukinna siglinga,
oft á tíðum vanbúinna stórra
skemmtiferðaskipa. Þessu
gæti fylgt staðsetning þyrlu
og varðskips/herpskipa á Ísafirði. Björn Bjarnason dómsmálaráðherra hefur hreyft við
því máli við yfirmann herstjórnarinnar á Grænlandi
með sérstakri áherslu á Ísafjarðarbæ eftir fund dómsmálaráðherra með fulltrúum Ísa-

Frá Grænlandsheimsókninni; Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, Alequ Hammond
sem sér um utanríkismál í Landsstjórn Grænlands og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra.
stal and Marine Management) verktakar og verkfræðifyrir- anlega verða á Grænlandi á
fjarðarbæjar í vetur.
Með tilboði Háksólaseturs eru bundnar vonir við að tæki á okkar svæði og reyndar næstu árum. Það hafa jafnvel
Vestfjarða um að greiða náms- tengsl Ísafjarðarbæjar/Vest- viða ættu jafnframt að eiga heyrst raddir um að Grænkostnað Grænlendings við fjarða við Grænland aukist og möguleika á verkefnum sem lendingar hefðu möguleika á
Haf- og strandsvæðistjórnun- þar með möguleikar á sam- tengjast uppbyggingu og raforkukaupum frá Íslandi.“
– thelma@bb.is
arnám Háskólasetursins (coa- starfi. Íslensk fyrirtæki, s.s. framkvæmdum sem fyrirsjá-

Hundruð milljóna króna samningur í uppnámi vegna deiliskipulags
Samningur milli Kjarnabúðar og þýsku ferðaskrifstofunnar Kingfischer Reisen gæti
verið í uppnámi náist ekki að
ljúka breytingu á deiliskipulagi í Bolungarvík auk aðalskipulags innan tíðar. Kjarnabúð undirritaði í maí tæplega
400 milljóna króna samning

við þýsku ferðaskrifstofuna
Kingfisher Reisen sem er ein
af stærstu ferðaskrifstofum í
Evrópu sem sérhæfa sig í ýmiskonar stangveiðiferðum.
Samningurinn var gerður til
fimm ára en Kjarnabúð ehf.
hugðist ráðast í framkvæmdir
og uppbyggingu fyrir verkefn-

ið fyrir tæpar 300 milljónir á
næstu þremur árum. Ætlunin
var að byggja 20 hús og 20
báta í Bolungarvík til að þjónusta sjóstangveiðimenn á vegum Kingfisher reisen. Stefnt
er að því að tíu hús verði tilbúin þegar fyrstu ferðamennirnir eiga koma næsta vor. Frá

þessu er sagt á ruv.is.
Soffía Vagnsdóttir einn aðstandenda Kjarnabúðar sagði
í samtali við Svæðisútvarp
Vestfjarða að ýmsar hindranir
væru í veginum en allir nefndarmenn og starfsmenn bæjarins væru að gera sitt besta til
að af þessu geti orðið. Elías

Jónatansson bæjarstjóri Bolungarvíkur segir málið í eðlilegum farvegi , vinna þyrfti
deiliskipulagstillögu og breyta
þyrfti aðalskipulagi. En það
væru önnur svæði í boði sem
gætu gengið hraðar fyrir sig í
kerfinu, til dæmis Bjarnabúðarreiturinn.

Kingfisher Reisen hóf rekstur árið 1987 og þjónustar milli
7.500 og 8.000 viðskiptavinum á ári, flestir þeirra koma
frá Þýskalandi, Austurríki og
Sviss. Til þessa dags hafa áfangastaðir Kingfisher verið Noregur, Svíþjóð, Írland, Canada
og Alaska. – thelma@bb.is
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Smábátum fjölgaði mest hjá Eldingu

Skipun starfshóps um sorpmál frestað
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur frestað tilnefningu starfshóps um sorpmál til næsta fundar, en markmiðið er að marka nýja stefnu í sorpmálum sveitarfélagsins. Starfshópurinn skal horfa 10-15 ár
fram í tímann í sinni stefnumótun og taka tillit til nýrra aðferða við sorphirðu og sorpförgun, þar
sem sjálfbær þróun og hagkvæmni er höfð að leiðarljósi. Í starfshópnum munu eiga sæti bæjarfulltrúi, sem jafnframt er formaður, fulltrúi úr umhverfisnefnd og fulltrúi úr staðardagskrárnefnd. Forstöðumaður Funa og umhverfisfulltrúi skulu vinna með starfshópnum. Bæjarráði var falið að setja
starfshópnum erindisbréf og skipa fulltrúa í hópinn. Skal hann skila niðurstöðu eigi síðar en 1. desember.

Smábátum í Eldingu, félagi smábátaeigenda í Ísafjarðarsýslum,
fjölgaði um 20 á einu ári sem er mesta fjölgunin á landsvísu. Elding er í þriðja sæti yfir stærstu smábátafélögin með 87 báta en á
árinu 2007 lönduðu alls 719 smábátar afla. Það er 59 bátum
færra en á árinu áður. Þetta kemur fram á vef Landssambands
smábátaeigenda en þar er jafnframt að finna skrá yfir svæðisfélögin 15 og fjölda báta sem tilheyrðu þeim undanfarin þrjú ár.

Hnúfubakar á sundi í Jökulfjörðum
Hnúfubakar sáust á sundi í Jökulsfjörðum um helgina. Skipverjar um borð í skútunni Ísold komu að tveim hnúfubökum að leik í mynni Veiðileysufjarðar þar sem þeir virtust vera að smala sér saman fisk í matinn. Að sögn ljósmyndara var hvalurinn alveg upp við skipið þar sem hann lék sér í um klukkutíma en hnúfubakar eru rómaðir fyrir
forvitni sína. Mikið var um dýralíf í Djúpinu um helgina að sögn skipverjar Ísoldar. Það sem bar fyrir augu þeirra í siglingum helgarinnar voru, auk hnúfubakana, höfrungar, hnísur, selir og Rostungur. Sá síðastnefndi var þó alls ekki dýr
heldur báturinn Rostungur ÍS-21 þar sem hann var við legu út af Flæðareyri. Hnúfubakar sjást æ oftar við Íslandsstrendur en að sökum ofveiði var hann orðinn sjaldgæf sjón um miðja síðustu öld. Eftir að tegundir var friðuð árið 1955
hefur stofninn tekið við sér og er nú algeng sjón í hvalaskoðunarferðum.

Allar stöður mannaðar í MÍ
Tekist hefur að manna allar
kennarastöður við Menntaskólann á Ísafirði fyrir haustönnina. Að sögn Jóns Reynis
Sigurvinssonar, skólameistara, tókst þó ekki að ráða nýja
kennara í fullar stöður við
kennslu á líffræði, raungreinum og ensku eins og vonast
var eftir. „Við auglýstum eftir
lærðum kennurum í þessar
stöður en náðum ekki að ráða

neinn. Við náðum þó að bjarga
þessu með því að deila þessu
niður á þá kennara sem fyrir
eru“, segir Jón Reynir. Hann
segir að þetta þýði auðvitað
meiri yfirvinnu fyrir kennara
en hún sé ekki fram úr hófi.
Jafnframt segir hann að yfirvinnan muni ekki þýða aukinn
kostnað fyrir skólann, en fé
sem hefði verið nýtt í ráðningu
á nýjum kennurum verði nýtt

í þetta.
Aðspurður um ástæðu þess
að ekki tókst að ráða nýja
kennara í þessar stöður telur
Jón Reynir hana vera að ekki
tókst að semja við framhaldsskólakennara um bætt launakjör, en það geti oft verið erfitt
að ráða nýtt fólk þegar kjarasamningar eru í uppnámi.
„Annars hefur gengið vel að
ráða réttindakennara síðustu

ár“, segir Jón Reynir, „Réttindakennurum í Menntaskólanum á Ísafirði hefur fjölgað
hlutfallslega, sérstaklega á
síðustu sex árum.“ Hann segir
að aðeins þurfi að sækja um
undanþágur fyrir tvo kennara
sem ekki eru með kennsluréttindi í ár, en undanþágur
þarf fyrir þá sem kenna meira
en sex kennslustundir í viku.
– nonni@bb.is

Ljósmæður segja upp störfum
Mikill uggur er í verðandi
mæðrum á Ísafirði vegna uppsagna allra ljósmæðra hjá
Heilbrigðisstofnuninni á Ísafirði. Kjaradeila ljósmæðra
stendur nú yfir og svo er komið að helmingur allra ljósmæðra á Íslandi hafa þegar
sagt upp störfum. Ef ástandið
helst óbreytt og ekki verður
samið, mun engin starfandi
ljósmóðir á Ísafirði vera enn
við vinnu 1. október, en þá
rennur út uppsagnarfrestur
ljósmæðra. Að sögn Brynju

Pálu Helgadóttur, ljósmóður
á Ísafirði, snýst deilan ekki
um eiginlega launahækkun.
„Við höfum staðið í baráttu
síðustu ár fyrir leiðréttingu á
grunnlaunum ljósmæðra. Ljósmæðra nám er hefðbundið
fjögurra ára hjúkrunarfræðinám auk tveggja ára ljósmæðranáms. Við erum einfaldlega ekki að fá þessi tvö
auka ár metin og því eru laun
okkar á engan vegin sambærileg við aðrar stéttir ríkisstarfsmanna með sambærilega mennt-

un“, segir Brynja.
Brynja segist hafa orðið vör
við áhyggjur verðandi mæðra
á Ísafirði en von er á 70 fæðingum á Ísafirði í ár, sem er
mikið miðað við síðustu ár.
„Við vonumst samt til að þetta
leysist sem allra fyrst og ekki
komi til þess að við leggjum
niður störf. Nú er bara að bíða
og sjá hvernig viðræður ganga
á næstu fundum“, segir Brynja.
Samkvæmt tilkynningu á
heimasíðu Ljósmæðrafélags
Íslands er þungt hljóðið í fé-

lagsmönnum. Í tilkynningunni segir meðal annars: „Félagsfundur Ljósmæðrafélags
Íslands lýsir yfir miklum vonbrigðum með stöðu samningaviðræðna við ríkið. Ljósmæður skrifuðu ekki undir
þann samning sem félög innan
BHM og háskólamanna undirrituðu á laugardag. Ástæða
þess er að samninganefnd ríkisins hefur ekki á neinn hátt
komið til móts við kröfur ljósmæðra um launaleiðréttingu“.
– nonni@bb.is

Siggi blóma. Mynd: © Spessi.

Fólk æst í dúndrara Sigga blóma
Góð traffík hefur verið hjá
Ferðaþjónustunni Dalbæ á
Snæfjallaströnd það sem af
er sumri. „Hér er búið að
vera allt á fullu. Allskonar
hópar hafa komið og mikið
hefur verið um að vera. Við
erum því mjög ánægð enda
höfum við fengið góðar viðtökur hjá fólki. Fullt af fólki
er að koma í kvöld, ættarmót
eru framundan og stórir hópar hafa pantað svo við erum
bjartsýn á framhaldið“, segir
Sigurður Sigurðsson sem
tók við rekstri Dalbæjar á
Snæfjallaströnd í vor ásamt
Áslaugu Jóhannsdóttur konu
sinni.
Mestmegnis hafa Íslendingar heimsótt Dalbæ. „Töluvert er um að fólk sé að
heimsækja átthagana og svo
hafa margir hópar komið en
mest af þeim eru Íslendingar. Af þeim útlendingum
sem ég hef fengið eru mikið
af Hollendingum auk þess
sem ég fékk skemmtilega
heimsókn frá Breta einum.
Hann er flugstjóri hjá British
airways og var að fljúga yfir
landinu er hann leit niður
og sá Snæfellsjökulinn og

sagði með sér að hingað
yrði hann að koma. Innan
fimm daga var hann kominn
til mín og hann var svo hugfanginn af öllu að hann
gleymdi stað og stund“,
segir Sigurður sem betur er
þekktur sem Siggi blóma.
Ellistoppari Sigurðar hefur vakið mikla athygli en
það er jurtablanda sem hann
hefur þróað sem gerir sama
gagn og stinningarlyfið
Viagra. Íslensku Viagrajurtina finnur Sigurður á
Vestfjörðum. „Ellistopparinn fer í framleiðslu seinnipartinn í júlí en ég hef verið
að fá til mín hópa sem hefur
verið að prófa dúndrarann.
Það er jurtablanda sem
kemur mönnum af stað. Nú
í kvöld er ég að fá til mín
hluta af hóp sem var að
prófa dúndrarann í síðustu
viku og vill æstur komast í
meira. Þetta er alveg að slá
í gegn og konurnar eru mjög
ánægðar.
Sigurður er Ísfirðingum
að góðu kunnur. Hann hefur
rekið blómaverslanir á Ísafirði, á Eiðistorgi og í Kringlunni.
– thelma@bb.is
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Langar að lifa á listinni
Tálknfirðingurinn Ársæll
Níelsson hefur stundað leiklistarnám í Danmörku síðastliðna níu mánuði. Nú er hann
kominn aftur á heimaslóðir
og hefur tekið við fjöllistarhópnum Morrinn. Við mælum
okkur mót í sólinni við Edinborgarhúsið og eftir að hafa
sest niður sé ég glitta í krullurnar frægu. Ársæll, léttur í
spori þrátt fyrir djúpan hugsunarsvip listamannsins, nálgast.

„Þú ættir bara
að verða leikari“
Þrátt fyrir sjóaragen sýktist
Ársæll ungur af ólæknalegum
leiklistaráhuga. Níu ára gamall hafði hann gengið í gegnum nokkur skeið þar sem mismunandi framtíðardraumar
áttu hug hans allan. „Þetta var
voðalega eðlilegt fyrstu árin í
grunnskóla, ég gekk í gegnum
það að vilja vera sjómaður,
bakari og síðan smiður. Það
var svo þegar ég var níu ára
sem ég lýsti því yfir að ég
vildi verða leikari.
Ég hef alltaf verið athyglissjúkur og haft gaman að því
að segja sögur og brandara en
það var ekki fyrr en ég fór á
ættarmót eitt sumar sem ég
sýktist af leiklistarbakteríunni.
Öll skemmtiatriði voru uppurin og fullorðna fólkið eiginlega orðið of drukkið til að
gera nokkuð þannig að ég var
beðinn um að fara upp á svið
og segja nokkra brandara. Eftir hálftíma uppistand kemur
leikarinn Þröstur Leó Gunnarsson, sem var giftur frænku
minni, að mér og segir „Þú ert
helvíti kaldur maður, þú ættir
bara að vera leikari.“ Ég var
nýbúinn að sjá hann í bíómynd
og þegar frægur leikari segir
svona við mann þá hugsaði
ég bara „Já okeí, allt í lagi“.“
Segir Ársæll og hlær.

Bakterían lagðist í
dvala en hvarf aldrei
Að loknum grunnskóla
lagðist leiklistarbakterían í
dvala í nokkur ár. Sjóaraeðlið
sagði til sín og Ársæll tók
meðal annars tvö ár í stýrimannaskólanum. Honum var
þó greinilega ekki ætlað að
feta í fótspor ættfeðranna því
áhuginn á leiklistinni kviknaði
aftur þegar hann hóf nám við
menntaskólann á Ísafirði, tvítugur að aldri. „Þetta var auðvitað hrikalegt áfall fyrir fjölskylduna,“ segir Ársæll og glottir en bætir við: „enda hefði ég
orðið 17. ættliður skipstjóra
ef ég hefði farið út í það. En í
alvöru talað þá eru þau sátt
við val mig og pabbi hefur
aldrei reynt að tala mig af
þessu. Ég fór auðvitað á sjó
og ætlaði á tímabili að verða
skipstjóri, en það var bara á
meðan ég var að finna mig.
Það var líka ágætt að fara ekki
beint úr grunnskólanum í
leiklistarskólann, það sem ég
upplifði í millitíðinni var
svosem ágætis stoppistöð.“
Þáttaka Ársæls í uppsetningu leikfélags MÍ á söngleiknum Gretti var það sem
ýtti við honum og þaðan var
ekki aftur snúið. Ári seinna
lék hann næstu uppfærslu leikfélags menntskælinga, leikritinu Hið Ljúfa Líf og því næst
tók hann næsta skref í leiklistinni. Hann tók þátt í einleikjanámskeiði Elvars Loga
Hannessonar og setti upp,
undir leikstjórn Elvars Loga,
einleikinn Um Skaðsemi Tóbaks eftir rússneska leikritaskáldið Anton Tsjekof.

Stefnan sett á
leiklistarnám
Það var á hreinu hvað Ár-

sæll vildi verða þegar hann
„yrði stór“ og hann hóf að
leita sér að námi. Ársæll sótti
loks um í Commedia School í
Kaupmannahöfn og hefur
hann stundað þar leiklist síðustu níu mánuði. Að hans sögn
er námið áhugavert og skemmtilegt. „Námið snýst aðallega
að líkamlegri tjáningu, við
leggjum áherslu á þannig leiklist í náminu. Námið skiptist
niður í tímabil þar sem eru
nýjar áherslur á hverju tímabili. Þar var farið í þætti líkamlegrar tjáningar eins og
sirkus, trúð og melodrama.
Einnig fórum við í nokkuð
sem kallast movement en þar
áttum við að túlka hugmyndir
eins og vindinn, vatnið og
málverk án orða. Tilgangur
þess er að dýpka skilning
manns á atferli manna,“ segir
Ársæll og horfir þenkjandi í
burtu. Ég hóta honum að ég
muni hafa þessa setningu orðrétt eftir honum í viðtalinu.
Hann hlær og grunar greinilega ekki að mér er alvara.

Krökkum finnst
asnalegt að byrja
daginn á jóga
Nú hefur Ársæll hafið störf
sem umsjónarmaður Morrans
og það fyrsta sem hann segir
við mig er að hann hafi verið
að koma frá undirbúning fyrir
þjóðhátíðardaginn. Krakkarnir séu að setja á stokk frumsamið leikrit byggt á kvikmyndunum um Shrek. Hann
segist ekki óttast lögfræðiher
Disney samsteypunar. Ársæll
segir að þrátt fyrir að engar
róttækar breytingar séu í bígerð muni eitthvað vera um
nýjar áherslur í sumar nú þegar
hann er tekinn við. „Ég byggi
auðvitað námskeiðin á mínu
námi og nýti það við starfið.
Ég og Björn Gunnlaugsson,

sem var með Morrann í fyrra,
erum með ólíka bakgrunna og
því ólíkar áherslur. Ég er
meira í þessu líkamlega, að
minnsta kosti núna. Krökkunum finnst til dæmis mjög
asnalegt að byrja daginn á
jóga.“
Ársæll segir að hann noti
fimleika og leikfimi mikið
enda hafi það verið mikilvægt
að vera liðugur í leiklist sem
snýst um líkamlega tjáningu.
Eftir fyrsta árið í námi sé hann
orðinn kattliðugur og geti
snert á sér tærnar í fyrsta skiptið frá því hann var í vöggu.
„Ég nota þessa leikfimi einnig
og Morranum og auk jóga læt
ég krakkana fara í kollhnís,
handahlaup, arabastökk og
svoleiðis. Þetta minnir kannski á leikfimi í öðrum bekk en
þetta miðast allt að því að gera
krakkana liðuga, nokkuð sem
nýtist í leiklistinni.“
Annar fylgifiskur þess að
vera kominn í 2. bekk er auðvitað að ná tengslum við barnið innra með sér, en að sögn
Ársæls er það mjög mikilvægt.

Framtíðin
Ársæll á enn eftir seinna
árið í Commedia School og
fer því aftur út til Danmerkur
þegar Morranum lýkur í haust.
Hann stefnir þó á frekari nám
og langar til að taka þrjú ár í
svokallaðari method leiklist
en hún miðast við það að nýta
alvöru tilfinningar leikara til
að miðla raunverulegri og
trúanlegri túlkun á persónu.
„Líkamlega tjáningin og method leiklist eru sitt hvor endin
á leiklistarkvarðanum. Því
ætti þetta að gera mér breiðan
grunn í leiklist og gefa mér
meiri möguleika í framtíðinni.“
Aðspurður um leiklistina á
heimaslóðum segist Ársæll
stórefast um að hann muni
verða leikari í fullu starfi á
Tálknafirði. Það finnst mér
mjög ólíklegt eins og staðan
er í dag. Þó er aldrei að vita
eitthvað verður úr olíuhreinsunarstöð,“segir Ársæll með
bros á vör, „Það væri þó fínt
að geta verið hér, ég segi það

ekki. Draumurinn er þó að
geta lifað á listinni, það er
markmiðið.“
Ársæll fluttist út með konu
og barn en hann giftist heitkonu sinni, Auði Birnu Guðnadóttur, síðasta sumar. „Þeim
líkar Danmörk bara býsna vel.
Auður hóf nám í söng og bæði
okkar nám eru kennd á ensku
þannig að við erum ekki enn
búin að fullkomna dönskuna.
Strákurinn komst þó fljótlega
inn á leikskóla þannig að hann
er altalandi á dönsku. Það held
ég allavegna, að minnsta kosti
skil ég hann ekki,“ segir Ársæll að lokum og hlær.
Það er á hreinu að Ársæll er
mikið leiklistarefni enda þegar
áhugan vantar ekki fylgja
hæfileikarnir oft með. Hvort
draumur hans rætist um að
verða leikari í Hollywood rætist eða ekki, má alveg eins
búast við því að heyra vestræna fjölmiðlamenn bjagast
við að bera fram nafnið Ársæll
Níelsson með engilsaxneskum hreim. Það er aldrei að
vita.
– nonni@bb.is
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Office 1 er
ekki að loka

Tökum er lokið á kvikmynd Lýðs Árnasonar, Eitur í æðum.

Tökum lokið í Jökulfjörðum
Tökum á sjónvarpsmyndinni Eitur í æðum sem leikstýrt
er af lækninum og Önfirðingnum Lýði Árnasyni lauk fyrir
stuttu. Samanstóð hópurinn af
bæði dönskum og íslenskum
leikurum ásamt harðsnúnu
vestfirsku tökuliði. Dvalið var
í Jökulfjörðum rúma viku og
siglt til Ísafjarðar um helgina
þar sem að lokaskotin voru
tekin. Sjóferðin tók mjög á,
ekki síst óvana Danina sem
sumir skiluðu dyggilega af sér
í sjóinn.Í stafni stóð þó einn

leikaranna keikur, Hinrik
Ólafsson, og taldi kjark í dauðvona mannskapinn með kraftmikilli sviðsframkomu og sjómannalögum.
Annars tókust tökur að vonum, Vestfirðingarnir í hópnum þóttu afburða þjarkar og
sérlega nýgræðingurinn, Sigurður Ólafsson frá Súganda
sem var óþreytandi í leikstjórninni og lét leikarana ekki
komast upp með neitt múður.
Hrossin úr Skjaldfannardal
fóru ekki varhluta af því og

urðu sum hver að víkja úr
mynd. Theodór Júlíusson leikur aðalhlutverkið í myndinni
og hélt því áfram í lokahófinu
sem fram fór á Flateyri á laugardagskvöld. Voru viðstaddir
orðlausir yfir frammistöðunni
og varð leikarinn að flýja æsta
aðdáendur í leigubíl. Danirnir
yfirgáfu svo landið í morgun
örþreytt en ánægð. Bjarne
Henriksen, betur þekktur sem
Theis Birk Larsen úr dönsku
þáttunum Forbrydelsen, sagði
veður og náttúru einstaka og

albúinn í að koma aftur.
Næsta skref er klipping og
hljóðvinnsla sem fram fer á
Ísafirði. Í haust verður svo
haldið í Víking til Danmerkur
og afurðin sýnd þarlendum.
Framhaldið ræðst svo af viðtökunum. Framleiðslustyrkur
frá kvikmyndamiðstöð Íslands
fékkst ekki en Vestfirðingar
hafa hinsvegar verið duglegir
að styrkja verkefnið og vilja
aðstandendur koma á framfæri
þakklæti fyrir ómetanlegan
stuðning hér á svæðinu.

Deiliskipulagstillaga fyrir
Geirmundarstaði auglýst
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur auglýst tillögu að deiliskipulagi fyrir Geirmundarstaði í Fljótavík í Hornstrandafriðlandinu. Deiliskipulagstillagan tekur til jarðarinnar
Geirmundarstaði sem er 10 ha.
að stærð og er úr landi Atlastaða í Fljótavík. Jörðin afmarkast af Bæjará til suðaust-

urs, Sjávargötu til suðvesturs,
Skriðum til norðvesturs og
Dalbrekkum til norðausturs.
Landið liggur í 5-55 m hæð
yfir sjávarmáli. Á jörðinni eru
nú þegar tvö frístundahús
Brekka og Skjaldabreiða.
Deiliskipulagið tekur til frístundabyggðar á jörðinni. Þar
eru skilgreindar fjórar lóðir

sem jafnframt eru byggingareitir fyrir sumarhús.
Tillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar frá og með 27. júní til
og með 25. júlí. Þeim sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta er
gefinn kostur á að gera athuga-

semdir við breytingartillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 8.ágúst
2008. Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofur
Ísafjarðarbæjar. Þeir sem ekki
gera athugasemdir við breytingartillöguna fyrir tilskilinn
frest teljast samþykkir henni.
– thelma@bb.is

Góð verkefnastaða
en skortur á vinnuafli

Trésmiðjan hf., á Ísafirði er
þessa dagana að skila af sér
stærsta verkefni í sögu fyrirtækisins, innréttingum í nýtt
húsnæði Grunnskólans á Ísafirði. Að sögn Steinþórs Kristjánssonar aðaleiganda fyrirtækisins er verkefnastaða fyrirtækisins mjög góð um þessar
mundir. „Það gengur bara
glimrandi vel en þessa dagana
erum við að klára afhendingu
á öllum innréttingum í nýtt
húsnæði grunnskólans. Við

erum mjög ánægðir með þetta
verkefni en þetta er það stærsta
í sögu fyrirtækisins.“
Um þessar mundir standa
yfir framkvæmdir á húsnæði
Trésmiðjunnar sem mun auka
vinnusvæði fyrirtækisins til
muna en einnig mun það taka
í notkun nýjan vélabúnað sem
verður sá fyrsti sinnar tegundar á Íslandi en hann verður
notaður við framleiðslu á innréttingum. „Þetta mun gera
okkur kleift að taka að okkur

mun stærri verkefni en við
getum í dag. Þar liggur í raun
aðal vandamál okkar, í dag
getum við ekki tekið að okkur
verkefni vegna stærðar þeirra.
Við búumst við því að fá húsnæðið afhent um mánaðarmótin og taka það formlega í
notkun í haust“, segir Steinþór.
Framundan er nóg að gera
og verkefnastaða góð alveg
fram á mitt næsta ár. Fljótlega
fer af stað markaðssetning fyr-

ir nýja línu af innréttingum
sem þeir ætla að selja á innanlandsmarkaði, en framleiðsla
á henni hefst þegar nýja húsnæðið verður tekið í notkun. Í
núverandi efnahagsástandi og
almennri svartsýni virðist ekki
vera mikill áhyggjutónn í Steinþóri. Hann kvartar þó undan
einu: „Okkur vantar mannskap, það er á hreinu. Við ætlum að bæta við okkur fimm
manns fyrir haustið en það er
bara skortur á vönum smiðum“.

Töluverð umræða hefur
átt sér stað á Vestfjörðum
og þá sérstaklega á Ísafirði
um að Office 1 sé að huga
að því að loka verslun sinni
þar. Ein megin ástæða fyrir
þessari umræðu undanfarna
daga er sú að sambærileg
verslun og Office 1 lokaði
nýverið sinni verslun á
staðnum. Það hefur ekki
verið og er alls ekki á stefnuskrá Office 1 að loka verslun
sinni á Ísafirði né öðrum
verslunum Office 1 á landinu. Framundan er einn
annasamasti tími Office1 á
hverju ári og mun starfsfólk
Office 1 í öllum verslunum
leitast við að veita landsmönnum öllum kraftmikla
þjónustu, bestu gæði og
lægsta mögulegt verð fyrir
viðskiptavini sína.
Office 1 rekur í dag átta

verslanir og öfluga fyrirtækjaþjónustu; þrjár verslanir eru á höfuðborgarsvæðinu og svo á Selfossi,
Vestmannaeyjum, Egilsstöðum, Akureyri og Ísafirði. „Það er markmið Office 1 að veita landsbyggðinni sömu þjónustu og við
veitum íbúum höfuðborgarsvæðisins – að viðskiptavinir okkar hvort sem um
einstaklinga eða fyrirtæki er
að ræða geti komið í verslanir okkar í sinni heimabyggð og notið okkar góðu
þjónustu og lágs vöruverðs.
Við rekum í dag 3 verslanir
á höfðuðborgarsvæðinu og
5 verslanir á landsbyggðinni á Selfossi, í Vestmannaeyjum, á Egilsstöðum, á Akureyri og á Ísafirði, “ segir Hannes S. Jónsson, framkvæmdastjóri Office 1.

Olís opnar nýjar bensínstöðvar
Framkvæmdir eru í fullum gangi við nýjar bensínstöðvar Olís á Ísafirði og í
Bolungarvík. Að sögn Ingvars Stefánssonar, forstöðumanns framkvæmdadeildar
Olís, er ekki komin föst dagsetning á opnunina en áætlað
er að opna stöðvarnar í þessum mánuði. „Núna er verið
í lagnavinnu og steypa undirstöður stöðvarinnar á Ísafirði. Í þessari viku verður
svo farið í að leggja eldsneytislagnir og því ætti ekk-

ert að vera því til fyrirstöðu
að opna stöðvarnar báðar í
mánuðinum“, segir Ingvar
en reynt verður að hafa opnanir stöðvanna samhliða.
Fyrir eru tvær bensínstöðvar á Ísafirði, við Hafnarstræti og á Skeiði, og ein
bensínstöð í Bolungarvík.
Þær stöðvar sem Olís hyggst
koma upp í bæjunum tveimur verða sjálfsafgreiðslustöðvar og verður ekki hægt
að versla þar neitt annað en
bensín og olíu.

Tók stúlku kverkataki
Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sakfellt karlmann fyrir
líkamsárás og dæmt í 30
daga skilorðsbundið fangelsi. Þá var hann einnig
dæmdur til að greiða brotaþola skaða- og miskabætur.
Ákærði var sakfelldur
fyrir að hafa slegið stúlku
hnefahögg í andlitið, gripið
hana kverkataki með báðum
höndum og ýtt upp að vegg
og á fiskikar með þeim afleiðingum að hún hlaut 1
cm skurð neðan við hægra
auga og eymsli í baki. Árásin
átti sér stað í starfsaðstöðu
fiskvinnslunnar Stál og hníf
á Ísafirði Brotaþoli kvað árásina hafa verið fólskulega
og tilefnislausa og lagt var
fram læknisvottorð þar sem
fram kom stúlkan hefði verið
óvinnufær í 15 daga í kjölfar
árásarinnar.
Við ákvörðun refsingar
ákærða var ekki framhjá því
litið að árás hans á brotaþola

var harkaleg og án nokkurs
tilefnis. Ákærða var til málsbóta að hann játaði brot sitt
fyrir dómi og einnig féllst
hann að nokkru á bótakröfu
brotaþola. Þá hefur ákærði
ekki áður gerst sekur um
ofbeldisbrot. Hann hlaut þó
skilorðsbundinn fangelsisdóm í nóvember 2005 fyrir
þjófnað og stóðst það skilorð. Jafnframt var litið til
þeirra aðstæðna ákærða að
hann á innan tíðar von á
barni með unnustu sinni.
Ákærða var gert að sæta
fangelsi í 30 daga en fresta
skal fullnustu refsingarinnar
og skal hún falla niður að
liðnum tveimur árum frá
uppkvaðningu dóms haldi
ákærði almennt skilorð.
Hann skal greiða 75.776
krónur í sakarkostnað og
255.962 krónur, auk vaxta í
skaða-og miskabætur til
brotaþola.
– thelma@bb.is
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Vegurinn upp á Bolafjall opnaður

Þrítugsafmæli GÍ fagnað

Vegurinn upp á Bolafjall, ofan Bolungarvíkur, hefur verið opnaður fyrir almenna umferð, en
vinsælt er að aka upp á fjallið og virða fyrir sér hið magnaði útsýni sem þar er. Vegurinn er
ágætur yfirferðar en þó þarf fólk að sýna aðgát þar sem mjög bratt er fram af honum. Árið
2002 náði Vegagerðin samkomulagi við eigendur vegarins og ratsjárstöðvarinnar um afnotaleyfi
af honum en hann hafði þá verið lokaður fyrir almennri umferð um árabil. Vegurinn upp Bolafjall var gerður á níunda áratugnum vegna byggingar ratsjárstöðvar á fjallinu og var opinn almennum borgurum fyrstu tvö árin en var síðan lokað. Nú er vegurinn opinn yfir sumartímann.

Afmælismót vegna 30 ára afmælis Golfklúbbs Ísafjarðar verður haldið á
Tungudalsvelli laugardaginn 19. júlí. Afmælismótið er bæði höggleikur og
punktakeppni. Aðeins er hægt að vinna til verðlauna í einum flokki þ.e.
höggleik eða punktakeppni. Keppt verður í karla-, kvenna- og unglingaflokkum. Hámarksforgjöf karlar 24 og konur 28. Verðlaunaafhending
verður á afmælishófi um kvöldið í sal Frímúrara á Ísafirði. Mótsgjald er
2.500 krónur. Skráningu í mót lýkur kl. 12 föstudaginn 18. júlí.

Ritstjórnargrein

Hjartað í
Efstaleitinu!
Ríkisútvarpið, sem frelsa átti undan oki naumt skammtandi
alþingismanna 2006 með ,,oháeffi“, er á horriminni. Útvarpsstjóri heldur því fram að tekjur fyrirtækisins (framlag ríkisins)
séu ekki þær sömu og gengið var út frá og segir 400 milljónir
vanta. Þessu segist menntamálaráðherra ekki endilega vera
sammála: ,,Menn þurfa að haga seglum eftir vindi og RÚV er
vonandi að fara í þessar aðgerðir (hagræðingu) til þess að geta
staðið undir þeim væntingum sem við gerum til þess.“ Af þessu
má ráða að gjörðir stjórnenda Ríkisútvarpsins njóta blessunar
ráðherrans. Átta manns verður sagt upp. Einum í Efstaleitinu,
einum í Kaupmannahöfn. Svæðisútvörpunum, sem ætla mætti
að ekki væru aflögufær hvað fjölda starfsmanna áhrærir, er ætlað að bera þungann. Þannig er öðrum fréttamanni útvarpsins á
Ísafirði sagt upp og einum af þremur á Egilsstöðum, meðan
kroppað er í einn starfsmann af öllu liðinu í Efstaleitinu.
,,Við þurfum örugglega að breyta skipulaginu í Efstaleitinu,
en þetta gæti verið verra. Við þurfum ekki að leggja neitt niður
sem við erum að gera,“ hefur Fréttablaðið eftir Óðni Jónssyni,
fréttastjóra RÚV. ,,Við erum ekki að ráðast til atlögu við hjartað í okkur sem er starfsemin í Efstaleitinu.“ Það var og. Þá vitum við um hvað málið snýst; hvar línan er lögð með því að segja
upp ,,ódýrum lykilstarfsmönnum úti á landi en (launa) best þá
sem keppast alla daga við einkareknu miðlana um vinsælasta
afþreyingarefnið,“ og hvar ,,forráðamenn fyrirtækisins eyða
svo púðri í að verja launaleynd og stjórna eins og RÚV sé stórfyrirtæki í útrás en ekki fjölmiðill í almannaþjónustu,“ eins og
það var orðað í leiðara 24 stunda fyrir viku.
Frekari tilvitnun í 24 stundir: ,,Með síðustu aðgerðum stjórnenda RÚV birtist skýr sýn. Þeim hugnast ekki hefðbundið hlutverk og tilgangur Ríkisútvarpsins og telja svæðisútvarp ekki
mjög mikilvægt.“ Sé það rétt mat leiðarahöfundar 24stunda, að
stjórnendum RÚV hugnist ekki lengur yfirlýst markmið stjórnvalda hvað varðar rekstur Ríkisútvarpsins, verða stjórnvöld að
gera hreint fyrir sínum dyrum. Þá gengur ekki, að vera ekki
endilega með eða á móti. Svæðisútvarp Suðurlands var lagt
niður. Með það í huga óttast menn að með uppsögnunum nú sé
verið að stíga skref í þá átt að loka svæðisútvörpunum endanlega.
Væntumþykja meirihluta þjóðarinnar á Ríkisútvarpsinu hefur
til þessa komið í veg fyrir að hengdur verði á það verðmiði og/
eða gjafakort. Hlutverk svæðisútvarps fyrir Vestfirði er skýrt
eins og fram kemur í vel rökstuddum mótmælum stjórnar
Fjórðungssambands Vestfirðinga, til útvarpsstjóra og menntamálaráðherra, vegna aðfararinnar að svæðisútvarpinu á Ísafirði.
Hjartslátturinn í Efstaleitinu breytir engu um þörfina fyrir
svæðisútvörpin. Þjóðarpúlsinn slær víðar og af engu minni
þrótti en þar.
s.h.

Á þessum degi fyrir 10 árum

Krafði útgerð bóta
fyrir eigið kjaftshögg
Færeyskur karlmaður sem sló skipsfélaga sin og braut í honum
tvær tennur um borð í Núpi BA og var dæmdur fyrir líkamsárás,
krafðist þess að útgerð skipsins greiddi honum 700 þúsund krónur í
bætur vegna þess að hann var sjálfur óvinnufær eftir árásina sökum
þess að sýking komst í hnefann. Dómur í þessu máli var kveðinn upp
í Héraðsdómi Vestfjarða á föstudag – skaðabótamáli árásarmannsins
gegn útgerð Núps sem hafði sagt Færeyingnum upp störfum með
fjórtán daga lögbundnum uppsagnarfresti vegna langvarandi samskiptaörðugleika.Umrædd árás átti sér stað 15. október 1996 og hruflaðist Færeyingurinn á hnefa við kjaftshöggið. Sýking komst í sárið og
var maðurinn óvinnufær um hríð. Útgerðin hélt því fram að maðurinn
hefði ekki sinnt því að vinna út uppsagnarfrestinn en þar sem Færeyingurinn var óvinnufær taldi hann sig eiga rétt á launum í veikindaforföllum. Krafa hans var upp á samtals 700 þúsund krónur. Héraðsdómur
Vestfjarða taldi að Færeyingurinn hefði með vítaverðri háttsemi sinni
um borð í Núpi fyrirgert rétti sínum til forfallalauna þann tíma sem
hann var frá störfum vegna afleiðinga sinna eigin gjörð og sýknaði því
útgerð Núps af kröfum Færeyingsins.

Fjórmenningarnir ásamt formanni Golfklúbbs Ísafjarðar. F.v. Tryggvi Sigtryggsson, Þorsteinn
Hallgrímsson, Eyjólfur Kristjánsson, Ragnhildur Sigurðardóttir og Logi Bergmann Eiðsson. Ljósm: GÍ.

Logi og Eyfi spiluðu golf
til styrktar MND félaginu
Fréttamaðurinn Logi Bergmann Eiðsson, tónlistarmaðurinn Eyjólfur Kristjánsson og
kylfingarnir og Íslandsmeistararnir Ragnhildur Sigurðardóttir og Þorsteinn Hallgrímsson léku tvær brautir í golfi á
Vestfjörðum í síðustu viku, á
Þingeyri og á Ísafirði, en spila-

mennskan var liður í hringferð
þeirra um landið til styrktar
MND félaginu. Spiluðu fjórmenningarnir 18 holur í golfi
á 18 golfvöllum víðsvegar um
landið á sólarhring. Því var
því ekki verra að vera með
flugvél til afnota en Þorvaldur
Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri

Saga Capital, flaug með þau
milli áfangastaða.
Föruneytið lenti á Ísafjarðarflugvelli rétt eftir miðnæti á
miðvikudagskvöld eftir að
hafa leikið á golfvellinum á
Þingeyri en voru þá aðeins á
eftir áætlun. Eftir að hafa leikið holu 5 á Tungudalsvelli var

stokkið aftur upp í flugvél Þorvalds og flogið til Sauðárkróks. Að sögn Eyjólfs vill hann
með þátttökunni heiðra minningu Súgfirðingsins Rafns
Jónssonar en hann lést úr
MND sjúkdómnum árið 2004
eftir langvinna baráttu.
– nonni@bb.is

Fornleifaskólinn hefur starfsemi í Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi
Um þessar mundir er Fornleifaskólinn að hefja starfsemi
í Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi
en hann hefur starfað þar síðastliðinn þrjú ár samhliða uppgreftri á svæðinu. Að sögn
Adolf Friðrikssonar, forstöðumanns Fornleifastofnunar Íslands, er uppgröfturinn sá umfangsmesti á landinu í ár en á
svæðinu verða 15 nemendur
og 5 starfsmenn auk 5-10
kennara sem koma og fara.
Vatnsfjörður er talinn vera
einn merkasti fornleifastaður
á Vestfjörðum. Þar var sam-

felld byggð frá landnámi og á
miðöldum var þar mikil valdamiðstöð og höfðingjasetur
sem á sér merka sögu. Vitað
er að húsakostur í Vatnsfirði
var með því glæsilegasta sem
þá tíðkaðist á landinu.
Fornleifaskólinn er rekinn
af Fornleifastofnun í samstarfi
við The North Atlantic Biocultural Organization (NABO)
og Senter for studier i vikingtid og nordiske middelalder í
Háskólanum í Osló. Hlutverk
skólans er að auka þekkingu
nemenda, bæði íslenskra og

erlendra, á íslenskri fornleifafræði. Nemendur hvaðanæva
úr heiminum hafa tekið þátt í
námskeiðum skólans þar sem
þeim eru kennd undirstöðuatriði íslenskrar fornleifafræði. Skólinn er haldinn fjórar vikur á hverju sumri og fá
nemendur þjálfun í uppgrefti
og fornleifaskráningu en einnig er kennt með fyrirlestrum,
málstofum og verklegum tímum í umsjá fornleifafræðinga
og annarra vísindamanna.
Þeir sem leið eiga um Vatnsfjörð í sumar eru hvattir til að

staldra við og kynna sér uppgröftinn. Upplýsingaskilti eru
á svæðinu, auk þess sem fornleifafræðingarnir eru tilbúnir
til að svara spurningum. Miðvikudaginn 25. júlí verður opinn dagur á uppgraftarsvæðinu. Boðið verður upp á skoðunarferðir um svæðið með
leiðsögn og um kvöldið verður fyrirlestur í Reykjanesi þar
sem sagt verður frá þróun
rannsóknanna og hvað athuganir sumarsins hafa leitt í ljós.
Jafnframt því verður greint frá
starfi Fornleifaskólans.

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
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netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is.
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Yfirvinnubann hjúkrunarfræðinga

Húsaleiga hækkar í Bolungarvík
Bæjarráð Bolungarvíkur hefur samþykkt að hækka húsaleigu á húsnæði bæjarins
í sveitarfélaginu. Á síðasta fundi bæjarráðs var tekið fyrir erindi húsnæðisnefndar þar sem því var beint til bæjarráðs að endurskoða húsaleigu á húsnæði
bæjarins til samræmis við markaðsverð í sveitarfélaginu. Að sögn Elíasar
Jónatanssonar bæjarstjóra Bolungarvíkur er um að ræða hækkun til að mæta
hækkun vísitölu sem nemur 15%, en leiguhækkunin verður þó ekki svo mikil.
Húsnæði hækkar mismikið en í hæstu tilfellum nemur hækkunin 12%.

Yfirvinnubann hjúkrunarfræðinga, sem hefst í dag, kemur verst niður á skurðdeild Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði. Á þriðja tug hjúkrunarfræðinga starfa við sjúkrahúsið. Ef eitthvað kemur upp á, utan vinnutíma, aðkallandi skurðaðgerð eða slíkt má búast við að hjúkrunarfræðingur á bakvakt mæti ekki. Yfirvinnubannið truflar ekki þjónustuna á heilsugæslunni. Í sumar eru bráðadeild og öldrunardeild reknar saman í hagræðingarskyni. Þar er einn
hjúkrunarfræðingur á næturvakt. Verði hann veikur, þýðir ekki að kalla á annan starfsmann
því bannað er að mæta í útkall. Engar undanþágur verða gefnar samkvæmt upplýsingum.

Úrskurður nefndarinnar kemur á óvart
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps, segir
úrskurð Úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála
um að fella úr gildi byggingarleyfi fyrir byggingu vélageymslu að Birnustöðum í
Súðavíkurhreppi koma verulega á óvart. „Til að fella úr
gildi stjórnsýslulegar ákvarðanir með þessum hætti þurfa
að vera verulegir annmarkar
og rík ástæða til að gera það.
Fyrstu viðbrögð eru þau að
við sjáum ekkert sem gefur
tilefni til þess,“ segir Ómar.
„Meginmál úrskurðarins er
að sveitarstjórn leitaði ekki
álits skipulagsstofnunar r að
öðru sinni vegna nýrrar staðsetningar vélageymslunnar en
nefndin var búin að gefa grænt
ljós á fyrri staðsetningu en
vegna athugasemda kærenda
var hún færð 9 metrum fjær.
Það er því undarlegt að byggja
niðurstöðu úrskurðarins, um
að fella byggingarleyfið úr

gildi á því að það hafi ekki
verið leitað álits skipulagsstofnunar öðru sinni. Að auki
er jörðin sem um ræðir landbúnaðarjörð og þar var vélageymsla áður, sem samsvari
skipulagi svæðisins og því
hægt að setja spurningarmerki
um hvort Skipulagsstofnun
eigi yfir höfuð að vera að gefa
álit sitt á staðsetningu vélageymslunnar í þessu máli.“
Forsaga málsins er sú að
landeigendur Birnustaða og
eigandi sumarbústaðar á jörðinni eru ósammála um staðsetningu vélageymslu fyrir þá
fyrrnefndu, en ekki byggingu
vélageymslunnar sem slíkrar.
Eigendur sumarhússins telja
að vélageymslan standi of nálægt lóð þeirra og muni valda
verulegum grenndaráhrifum
og er þar helst minnst á útsýnisskerðingu, skugga, snjósöfnun og hávaðamengun frá
vélum. Landeigendur fengu
leyfi fyrir byggingu skemm-

unnar, en sú leyfisveiting var
kærð til Úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála
sem komst að þeirri niðurstöðu að ógilda bæri leyfið.

Birnustaðir við Ísafjarðardjúp. Ljósm: © Mats.
„Kjarni málsins er hvort spurning hvort við séum komgrenndaráhrifin séu svo mikil in aftur á byrjunarreit með máað bregðast þurfi sérstaklega lið“, segir Ómar. Hann segir
við því en á því máli sé ekki hvorki bygginganefnd né
tekið í úrskurðinum og því er sveitarstjórn hafa farið yfir

úrskurðinn en það verði gert
fljótlega og hafi lögfræðingur
Súðavíkurhrepps fengið úrskurðinn til skoðunar.
– thelma@bb.is

Fjórtán fengu styrki Halfdán Bjarki hefur
hjá menningarnefnd störf hjá Ísafjarðarbæ
Fjórtán umsóknir af sautján hlutu náð fyrir augum
menningarmálanefndar Ísafjarðarbæjar er styrkir nefndarinnar voru útdeildir í síðustu viku. Þau verkefni sem
hljóta styrk í ár eru: Act
alone leiklistarhátíðin, Aldrei fór ég suður, Alþjóðleg
kvikmyndahátíð 29. maí –
1. júní, Birgir Örn Sigurjónsson (Bix), Edinborgarhúsið, menningamiðstöð,
Dýrafjarðardagar á Þingeyri, Gospelkór Vestfjarða,
Kammerkór Ísafjarðar, Litli
leikklúbburinn, Rætur, fé-

lag áhugafólks um menningarfjölbreytni, Sunnukórinn á
Ísafirði, Við Djúpið, Þjóðbúningafélag Vestfjarða og Þröstur Jóhannesson, Ísafirði.
Upphæð styrkjanna er á bilinu 50.000 til 200.000 krónur
en stærstu styrkina í ár fá Act
alone leiklistarhátíðin, Aldrei

fór ég suður og Við Djúpið.
Þau verkefni sem ekki fá
styrk að þessu sinni eru
Ferðaþjónustan Grunnavík
ehf., sjónvarpsmyndin Eitur
í æðum og Tónlistarfélag
Ísafjarðar en umsóknum
þeirra var vísað til bæjarráðs. Allir þeir sem starfa
að lista- og/eða menningarmálum í Ísafjarðarbæ, einstaklingar, félagasamtök
eða stofnanir, eiga möguleika á styrkveitingu samkvæmt nýrri stefnu menningarmálanefndar sem tók
gildi um áramótin.

Hálfdán Bjarki Hálfdánsson hefur horfið frá störfum hjá Bæjarins besta og
hafið störf hjá Ísafjarðarbæ. Hann tekur að sér
nýja stöðu upplýsingafulltrúa og mun sjá um innri
og ytri upplýsingamiðlun
fyrir sveitarfélagið, stefnumörkun fyrir nýtt þjónustuver og stefnumótun
varðandi markaðssetningu
Ísafjarðarbæjar utan Vestfjarða. Helstu verkefni
hans eru m.a. þátttaka í
mótun upplýsingastefnu og
framkvæmd hennar,
ábyrgð á miðlun upplýs-

Halfdáni Bjarka eru
þökkuð góð störf fyrir
Bæjarins besta og óskað
velfarnaðar í nýju starfi.

inga til íbúa sem varða
starfsemi bæjarfélagsins
og uppbygging og starfsemi þjónustuvers. Aðspurður sagðist Hálfdán
Bjarki eiga eftir að sakna
fréttaskrifa hjá blaðinu en
jafnframt að hann hlakki
mikið til að takast á við
nýjar áskoranir í starfi
sínu hjá Ísafjarðarbæ.
Hálfdán Bjarki starfaði
hjá Bæjarins besta í átta
ár með hléum. Blaðið
þakkar honum fyrir góð
störf í þágu blaðsins og
jafnframt óska honum velfarnaðar í nýju starfi.

Dæmdur í fangelsi fyrir hættulega líkamsárás
Átján ára karlmaður hefur
verið sakfelldur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás
fyrir Héraðsdómi Vestfjarða
og dæmdur í þriggja mánaða
skilorðsbundið fangelsi. Þá
var ákærði jafnframt dæmdur
til að greiða brotaþola skaðaog miskabætur. Manninum
var gert að sök að hafa slegið
annan ungan mann með glerflösku í andlitið með þeim
afleiðingum að hann féll aftur
fyrir sig á jörðina, nefbrotnaði
og vankaðist. Skömmu síðar

steig ákærði ofan á líkama
mannsins á meðan hann lá á
jörðinni lemstraður eftir flöskuhögg hans. Sá sem nefshöggið
hlaut lýsti málsatvikum svo
fyrir dómi að hann hefði komið að Innri-Hjarðardal í Önundarfirði þar sem mikill gleðskapur átti sér stað. Hann
kvaðst hafa verið mjög ölvaður og til rifrildis hefði komið
milli hans og ákærða sem lauk
með því að ákærði sló hann í
framan með flösku svo hann
féll til jarðar og varð alblóð-

ugur.
Sá sakfelldi sagðist hafa
hitti brotaþola þar sem hann
hefði verið öskrandi og með
mannalæti, sem beinst hefðu
gegn nánast öllum viðstöddum. Á ákærða var að skilja að
komið hefði til orðahnippinga
milli brotaþola og félaga ákærða
sem spurt hefði þann sem
hlaut nefshöggið þess hvort
hann gæti lamið ákærða. Hann
hefði svarað því til að ákærði
væri aumingi og því auðvelt
verk að lemja hann. Við þessi

orð kvaðst ákærði hafa „snappað“ og slegið hann í andlitið
með flösku sem hann hefði
haft í annarri hendinni.
Við framangreint högg sagði
ákærði að maðurinn hefði
fallið í jörðina. Hann hefði
síðan öskrað að ákærða sem
þá hefði stigið á maga hans
og þannig varnað því að hann
gæti staðið upp. Í kjölfarið
hefði verið stokkið á ákærða
og hann rifinn niður. Síðan
hefðu enn fleiri blandað sér í
átökin og til hópslagsmála

komið. Ákærði hefði í framhaldinu forðað sér af vettvangi.
Í dómsorði segir að um
sérstaklega hættulega árás að
ræða og mildi að brotaþoli
hlaut ekki enn alvarlegri áverka
en raun varð á. Ákærða til
málsbóta verður það hins vegar virt að hann játaði brot sín
skýlaust fyrir dómi og samþykkti að greiða brotaþola
skaðabætur. Ennfremur verður til þess að líta að ákærði
var einungis sautján ára er
hann framdi brot sín og þá er

sakaferill hans nær enginn
fyrir utan fíkniefnabrot þar
sem hann þurfti að greiða
10.000 króna sekt. Hann var
því dæmdur til að sæta fangelsi í þrjá mánuði en fresta
skal fullnustu refsingarinnar
og skal hún falla niður að liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dóms þessa að
telja, haldi hann skilorð.
Ákærði skal einnig greiða
28.500 krónur í sakarkostnað
og brotaþola 184.625 krónur
í skaða- og miskabætur.
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Tími til kominn að líta á landið sem eina heild
Sé kreppa í vændum er það
höfuðborgarkreppa er haft
eftir forstöðumanni greiningardeildar Kaupþings. „Það eru
í sjálfu sér rétt rök þar sem
landsbyggðin sem slík naut
ekki áhrifa þenslunnar marg
umtöluðu og því er eðlilegt
að fallið sé minna úti á landi
þegar um hægist. Á margan
hátt má segja að um óeðlilegt

ástand hafi verið að ræða“,
segir Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri Súðavíkurhrepps
aðspurður um hans viðhorf til
málsins. „Það var vont fyrir
landsbyggðina að njóta ekki
þensluáhrifanna en jafnframt
má segja að það sé jákvætt að
fallið sé minna hjá okkur nú.
En vissulega vekur það athygli
að þegar illa árar á höfuð-

borgarsvæðinu rís ríkistjórnin
upp og fer í mótvægisaðgerðir
sem fela í sér það að nokkrir
milljarðar eru settir í Íbúðalánasjóð til að varna því að
húsnæðismarkaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hrynji. Sú
ákvörðun sem slík hefur lítil
sem engin áhrif á landsbyggðina.“
Ómar segir fulla þörf á því

að litið verði á landið sem eina
heild. „Við erum með mjög
viðkvæma byggð víða úti á
landi og það er full þörf á að
bregðast við því eins og sveitarstjórnarmenn hafa margoft
bent á. Það er löngu kominn
tími á að ríkisstjórnin komi
með heildsteypta byggðastefnu
fyrir landið í heild sinni.“
Þá segir Ómar víða kreppa

að á landsbyggðinni þrátt fyrir
að ekki sé haft eins hátt um
það og áður. „Ástandið hefur
ekki lagast hjá okkur þótt fókusinn sé nú á vandann á höfuðborgarsvæðinu. Og þegar
við komumst út úr þessari
lægð þá verður landsbyggðin
líklega í sömu stöðu og áður
og full þörf á að taka strax á
því mikilvæga verkefni.“

Gamla Gunnari
komið á land
Lyftari Eimskips lyfti á föstudag sennilega mestu þyngd sem um getur á Ísafirði
þegar árleg skoðun á björgunarskipinu
Gunnari Friðrikssyni fór fram á Ísafjarðarhöfn. Að sögn Guðmunds Þórs Kristjánssonar, umsjónarmanns björgunarbáta hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg, þarf að gera þetta á hverju ári til
að koma til móts við skipaskoðunarreglur.
„Slippurinn er auðvitað ónothæfur og
því verðum við að gera þetta svona. Báturinn er 34 tonn og ég veit ekki betur að
það sé það þyngsta sem hefur verið lyft
hérna á Ísafirði. Það er að minnsta kosti
við efri mörk þess sem lyftarinn þolir“,
segir Guðmundur.
Eins og flestir vita eru tveir björgunarbátar við Ísafjarðarhöfn en Gunnar
Friðriksson var endurnýjaður nýlega.
Til stóð að botnskoða hinn bátinn í þessari viku.
– nonni@bb.is

Ómar Már Jónsson.

Ása fór
holu í höggi

Björgunarskipið Gunnar Friðriksson er sennilega mesta þyngd sem lyft hefur verið á Ísafirði.

Engar ráðstafanir enn vegna
uppsagna ljósmæðra á Ísafirði
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ hefur enn sem komið er, ekki gert neinar ráðstafanir vegna uppsagna allra ljósmæðra sjúkrahússins. Eins og
kemur fram hér í blaðinu hefur
helmingur allra ljósmæðra á

landinu sagt upp störfum
vegna kjaradeilna, þar af allar
þrjár ljósmæðurnar á Ísafirði.
Ef ekki verður leyst úr deilunni mun engin starfandi ljósmóðir á Ísafirði vera við vinnu
eftir 1. október. Að sögn Sig-

rúnar Camillu Halldórsdóttur,
starfandi framkvæmdastjóra
Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar, er ástandið það nýkomið til að ekki hafa verið
gerðar ráðstafanir vegna uppsagnanna.

„Við vonum að málið leysist sem fyrst en það eru þrír
mánuðir eftir af uppsagnarfrestinum. Því erum við í biðstöðu núna“, segir Sigrún,
„Málið er auðvitað alveg úr
okkar höndum en deilan er á

milli ljósmæðra og samninganefndar ríkisins. Það segir sig
sjálft að ástandið verður slæmt
hérna ef ekki leysist úr þessu,
en við bíðum bara og vonum,“
sagði Sigrún C. Halldórsdóttir.
– nonni@bb.is

Kylfingurinn Ása Grímsdóttir úr Golfklúbbi Ísafjarðar náði þeim merkilega áfanga á dögunum
að fara holu í höggi. Í
firmakeppni golfklúbbsins á fimmtudag í síðustu
viku átti hún draumahöggið og inngangur í
virðulegan klúbb Einherja var tryggður, en einungis þeir sem ná þessum
merkilega áfanga á golfferlinum hljóta inngöngu
í klúbbinn. Að sögn Ásu
var kominn tími til að
ganga í Einherjaklúbbinn.
„Það eru ekki allir sem
ná þessum áfanga þannig
að það var mjög spes að
horfa á eftir kúlunni fara
ofan í holuna. Ég er búinn
að spila golf í mörg mörg
ár þannig að það var kominn tími til!“, segir Ása.
Samkvæmt upplýsingum frá Golfklúbb Ísafjarðar er þetta í annað
skiptið sem farin er hola í
höggi í ár en alls hefur
það gerst 32 sinnum í
sögu klúbbsins. Fyrsti
einherjinn á ísfirskri grund
sló holu í höggi þann 9.
júlí 1987.

Sveitarfélög standi vörð um heilbrigðiseftirlit
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
leggur áherslu á sjálfstæði Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða og
að verkefnastaða þess sé frek-

ar efld, en að dregið sé úr
verkefnum. Á vorfundi heilbrigðiseftirlits og Matvælastofnunar kom fram að stofn-

unin ásælist eftirlit heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga með
mjólkurbúum og kjötvinnslum. „Þetta er í andstöðu við

það sem boðað var þegar
stofnunin var klofin frá Umhverfisstofnun. Þess er óskað
að sveitarfélögin standi vörð

Fyrsta ættarmót Arnardalsættarinnar
Fyrsta ættarmót Arnardalsættarinnar verður haldið í Arnardal í Skutulsfirði
helgina 11.-13. júlí. Arnardalsættin er ein stærsta ætt
á landinu og ættarmótið er
óvenjulegt að því leiti að
þar munu margir koma
saman sem þekkja ekki til
hvers annars. Fólk er ekki
byrjað að skrá sig en mikill
áhugi er fyrir ættarmótinu
að sögn Úlfars Ágústsonar
skipuleggjanda mótsins.

„Fólk hefur mikið hringt og
spurst fyrir um þetta en enginn
hefur skráð sig ennþá. Við
ætlum að hafa þetta mjög
frjálslegt og gerum ekki kröfu
á að fólk dvelji í dalnum yfir
alla helgina heldur er því frjálst
að koma á kvöldvökurnar.“
Úlfar segir að skemmtidagskrá en hún sé ekki ráðin. Ljóst
sé þó að Halldór Hermannsson verði mótsstjóri og Sverrir
Hermannsson mun halda fræðsluerindi um Bárð Illugason

sem Arnardalsættin er rakin
til.
Þá verður haldin messa við
fjöruborðið kl. 11 á sunnudagsmorgun, farið verður í gönguferðir með leiðsögn, slegið til
Muurikka grillveislu, boðið
upp á súpukvöld og ýmislegt
fleira. „Ég vil vekja sérstaka
athygli á því að haldin verður
ráðstefna á sunnudag þar sem
farið verður yfir ættarsöguna
til að vita hvort við finnum
ekki einhvern sameiginlegan

tón sem við getum stillt
saman. Þarna er um að ræða
fólk sem þekktist ekki neitt
um hvert annað fyrir utan
að það veit að það er af
þessari stóru sameiginlegu
ætt“, segir Úlfar.
Úlfar segir mikla eftirvæntingu ríkja fyrir mótinu.
„Örugglega verður þetta
mjög skemmtilegt. Það
verður sungið og trallað og
notið þess að vera í þessum
fallega dal“, segir Úlfar.

um eftirlitið og láti ekki færa
eftirlitið yfir til ríkisins í smá
skömmtum “, segir í bréfi
Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða
til bæjarráðs.
Í bréfinu eru einnig kynntar
breytingar á mannahaldi en
starfsmaður sem unnið hefur
í 100% starfi við eftirlitið frá
aldamótum hefur óskað eftir
minnka við sig starfshlutfallið
niður í 50% Heilbrigðiseftirlitið hefur því fengið heimild
til að ráða Jorunn Haltbakk
umhverfisjarðfræðing í hálft
starf. Jorunn hefur verið búsett
hér á landi undanfarin ár og
unnið eftirlitsstörf meðal annars á vegum verkfræðistofunnar Línuhönnunar. Einnig
hefur hún unnið sem umhverfisverkfræðingur hjá Multiconsult í Osló. „Heilbrigðiseftirlitið lítur því björtum augum

fram á veginn og sér fram á að
geta boðið sveitarfélögum upp
á fjölþættari þjónustu á umhverfissvið“, segir í bréfi eftirlitsins.
Í bréfinu kemur einnig fram
að boðað matvælafrumvarp
hefur verið frestað fram á
haust en ljóst sé að það verði
væntanlega samþykkt. Heilbrigðiseftirlitin hafa bent á að
með auknum innflutningi þarf
meiri tíma í eftirlit og sýnatökur ef ætlað er að halda sama
ástandi á markaði og er í dag.
Útilokað sé að leggja auka
kostnað á dreifendur matvæla.
Á fundi heilbrigðiseftirlitssvæða með ráðherra var bent
á að heilbrigðiseftirlitið væri
vel í stakk búið til að taka yfir
eftirlit matvælastofnunar með
fiskvinnslum.
– thelma@bb.is
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Vel heppnaður Markaðsdagur í víkinni
Hinn árlegi Markaðsdagur var haldinn í Bolungarvík á
laugardag. Þessi árlegi viðburður hefur skipað sér fastan sess
í tilveru Bolvíkinga á sumri hverju og í þetta sinn var enginn
svikinn. Ekki nóg með það að landsþekktir skemmtikraftar
voru fengnir til að skemmta heldur sáu veðurguðirnir til þess
að dagurinn heppnaðist vel í alla staði, enda varla annað hægt
í tuttugu stiga hita og sól. Hátíðin var einkar glæsileg en í ár
var hún hluti af 100 ára afmælisfögnuði Sparisjóðs Bolungarvíkur sem styrkti daginn vel. Hin formlega dagskrá hófst þó
á föstudeginum með brekkusöng í Hreggnasagryfju. Söngstjórinn Benedikt Sigurðsson hélt uppi stuðinu og sá til þess
að engum leiddist, enda sungu flestir með á meðan varðeldurinn
brann.
Mikið var um dýrðir á laugardeginum er hver skemmtikrafturinn öðrum frægari steig á stokk, kynntir á svið af hafnarstarfsmanninum Pálma Gestssyni sem reitti af sér brandarana.
Hinn síungi Ragnar Bjarnason þandi látúnsbarkann með hangandi hendi en sér til liðsinnis fékk hann hæfileikaríkt heimafólk
á svið. Túpílakarnir stigu á svið og vöktu kátínu heimafólks
með frumlegum grínsöngvum sínum og stórsveitin Nýdönsk
frumflutti nýjan sumarsmell sveitarinnar fyrir Bolvíkinga.
Einnig spilaði Nýdönsk á stórdansleik um kvöldið þar sem
dansað var fram á rauða nótt.
Markaður dagsins, sem dagurinn dregur nafn sitt af, heppnaðist einnig vel og gátu allir fundið eitthvað við sitt hæfi.
Hoppikastalar voru krökkum til skemmtunar ásamt því að
trúðar glöddu ungdóminn.
Að sögn Birgis Olgeirssonar, ferðamálafulltrúa Bolungavíkurkaupstaðar, heppnaðist dagurinn einkar vel. „Dagurinn fór
glimrandi vel fram og allir skemmtu sér konunglega“, segir
Birgir, „Einu kvartanirnar sem ég heyrði var að það hefði
verið of heitt um daginn. Annars voru allir ánægðir, bæði
gestir og listamenn og höfðu margir orð á því hve gaman það
hefði verið að koma að spila fyrir Bolvíkinga“. Meðfylgjandi
myndir voru teknar á hátíðinni.
– nonni@bb.is
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Fyrstu árin þegar ég var á Ísafirði hafði formaður skólafélagsins mætingafrelsi og þurfti ekki að koma í tíma frekar en hann vildi. Þá gerðist það tvö
ár í röð, að viðkomandi skólafélagsformenn hættu að sjást í tímum og náðu
ekki prófum. Næsti formaður þar á eftir kom gagngert á minn fund um
haustið og sagði: Ég vil ekki fá þetta frelsi, því að ég ætla að ná prófum.

„Var fremur lítið fyri
Björn Teitsson magister var skólameistari Menntaskólans á Ísafirði í meira en
tvo áratugi og á lengstan starfsaldur við skólann allra sem þar hafa komið við
sögu frá upphafi. Þess skal getið, að í nokkur ár nefndist skólinn Framhaldsskóli
Vestfjarða en í viðtalinu sem hér fer á eftir er ævinlega notað það nafn sem hann
bar frá öndverðu og mörg fyrstu árin og hefur borið á nýjan leik á seinni árum:
Menntaskólinn á Ísafirði.
Hér á eftir er Björn beðinn að líta yfir vegferðina í skólameistarastarfinu á Ísafirði og rifja upp í stuttu máli skin og skúrir í þeim langa leiðangri. Björn lét af
starfi skólameistara fyrir sjö árum og fluttist þá til Akureyrar þar sem hann hefur
verið búsettur síðan ásamt eiginkonu sinni, Önnu G. Thorarensen.
Björn er fæddur og uppalinn á Brún í Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu og varð
stúdent frá máladeild Menntaskólans á Akureyri 1962. Síðan stundaði hann nám
við Háskóla Íslands og varð magister í íslenskum fræðum árið 1970 með Íslandssögu sem aðalgrein. Eftir það var hann eitt ár í Noregi við nám og fræðimennsku
en síðan í Reykjavík við ýmis störf, m.a. kennslu við Háskóla Íslands, á árunum
1972-79. Á árunum 1973-76 annaðist hann við annan mann sjónvarpsþátt um
störf Alþingis. Árið 1979 sótti hann um stöðu skólameistara á Ísafirði og var veitt
hún.
– Varstu eitthvað kunnugur
Ísafirði og fólkinu þar þegar
þú komst þangað?
„Tiltölulega lítið. Þó hafði
ég veður af Ragnari heitnum
Ragnar, sem var nokkuð skyldur mér og hafði upphaflega
komið úr sömu sveit og ég
fyrir norðan. Hann átti eftir
að reynast mér vel. Að öðru
leyti þekkti ég fremur lítið til
vestra.
Ákveðnir menn töluðu við
mig og báðu mig að sækja um
starfið. Óþarfi er nú að liggja
neitt á því hverjir það voru:
Það voru Ólafur Ragnar Grímsson síðar forseti og Kjartan
Ólafsson þá alþingismaður.
Þeir komu að máli við mig
vorið 1979 og báðu mig að
sækja um starfið enda voru
þeir þá að leita að manni til að
taka við af Jóni Baldvin Hannibalssyni. Eftir á að hyggja held
ég að þeir hafi mátt vera fegnari að ég skyldi slá til heldur
en ég að þeir skyldu biðja mig
um þetta.“

Þar kom að nýi skólameistarinn brosti ...
– Hvernig fannst þér að setjast að „í faðmi fjalla blárra“, í
þessum þrönga fjallahring?
„Mér þótti nú nokkuð þröngt
um fyrst, mig dreymdi jafnvel
að fjöllin ætluðu að hrynja
yfir mig, en síðan lagaðist það.
Þessi tilfinning hafði áhrif á
mig. Það var haft á orði við
mig fyrst eftir að ég kom vestur 1979, að ég væri fremur
alvarlegur í yfirbragði og ekki
mikið að brosa! Eitthvað var
verið að gantast með þetta.
Líklega tengdist þetta líka því
að ég fluttist einn vestur, án
fjölskyldu, en það hafði þó

ekki verið ætlun mín.
En svo voru jólaföstukosningar til Alþingis þetta ár –
slíkt hefur ekki gerst síðan –
og mér var sagt, að þegar úrslitin lágu fyrir hefði ég brosað. Í þessum kosningum vann
Framsóknarflokkurinn talsvert á.“

Hæglátur
stjórnunarstíll

– Geturðu sagt eitthvað um
þinn stjórnunarstíl við Menntaskólann á Ísafirði?
„Ég tók fljótlega upp þá
stefnu, sem ég tel að hafi verið
nokkuð heilladrjúg, að skamma
fólk fremur lítið og vera yfirleitt ekki að rífast í starfsfólki
eða nemendum. Í staðinn
reyndi ég að mæta sjálfur á
réttum tíma og vera mest í
skólanum og reyna þannig að
sýna fordæmi. Eitt af því sem
er einna mikilvægast í skólastarfinu er viðveran.
Ég sótti ýmis námskeið
varðandi skólastjórn. Þá var
manni bent á að alltaf ætti að
vera hægt að ná í mann á skrifstofunni, en líka ætti maður
að vera mjög sýnilegur á
göngum skólans. Að vísu er
ekki alltaf hægt að koma þessu
tvennu heim og saman, en ég
tók fljótt upp á því að vera í
anddyrinu og þar í kring um
áttaleytið á morgnana þegar
kennslan hófst og láta sjá mig.
Ef einhver kennari kom
ekki, án skýringa, átti ég til að
hringja heim til hans. Síðan
gekk ég jafnvel inn í kennslustundir þegar nokkuð var liðið
á fyrsta tímann og spurði
hvernig gengi og hvort allir
væru mættir. Þar var ekki um
það að ræða að ég væri að
rífast út af einu eða neinu.

Ég tel að þessi stíll hafi
gefist viðunanlega.“

Fljótlegt að taka
rangar ákvarðanir
– Var fólk ánægt með
ákvarðanatökur þínar?
„Oft kom fólk til mín og
kvartaði yfir einhverju. Yfirleitt átti þá að gera eitthvað
mikið í málinu og það strax.
Fljótlega áttaði ég mig á því,
að þriðjungurinn að minnsta
kosti af kvörtununum var út í
hött og best var að gera alls
ekki neitt, þannig að ég reyndi
oft að seinka aðgerðum. Þá
var farið að kvarta yfir því að
ég væri seinn að taka ákvarðanir, og þess vegna kom ég
mér upp föstu svari, sem var á
þá leið, að mjög fljótlegt væri
að taka rangar ákvarðanir. Ég
bætti því gjarna við, að best
væri að skoða hlutina betur í
rólegheitum.“

Verkföllin
erfið viðfangs
– Þú hefur væntanlega þurft
að glíma við ýmsa erfiðleika í
skólastarfinu.
„Já, vissulega. Eitt sem olli
erfiðleikum voru verkföll starfsmanna. Ég var alltaf hlynntur
málstað kennara – launin voru
einfaldlega allt of lág. Það var
ekki fyrr en um aldamótin sem
þetta lagaðist, um það bil sem
ég var að hætta sem skólameistari. Fram að því voru
laun kennaranna ævinlega allt
of lág.
Eitt verkfallið var haustið
1984 og var þannig til komið,
að mig minnir, að húsverðir
og ræstingafólk lögðu niður

vinnu, en ekki kennararnir.
Húsvörðurinn einn mátti opna
skólann að morgni. Þá leyfði
ég nemendum að hafa eftir
mér niðri í bænum, að réttast
væri að ég kæmi sjálfur ásamt
hraustum hópi eldri nemenda
að opna skólann næsta morgun. Afleiðing þessa varð sú,
að næsta morgun beið verkfallsvaktin grá fyrir járnum
utan við skólann. Ég brosti nú
að þessu, því að aldrei hafði
staðið til hjá mér í alvöru að
reyna að brjóta verkfallið á
bak aftur. En ekki var maður
neitt ánægður með það að allt
skólastarfið skyldi falla niður
vegna þess að örfáir starfsmenn máttu ekki vinna. Þetta
stóð þó svo í nokkra daga.
Nokkur seinni verkföll voru
mjög löng. Kennaraverkfallið
1989 var mjög slæmt fyrir
skólastarfið og líka verkföllin
1995 og 2000-2001. Ástandið
var alveg skelfilegt 1990. Eftir
hið langa verkfall árið 1989
hafði verið samið um að laun
BHMR-manna, sem voru að
tveimur þriðju hlutum framhaldsskólakennarar, hækkuðu
talsvert árið eftir, en þeim
samningum var rift með bráðabirgðalögum, sem sett voru á
dóm Félagsdóms. Þetta var
kallað þjóðarsátt – og beindist
hún að mestu leyti gegn
(hinum slæmu) framhaldsskólakennurum. Ég ætla nú
ekkert að rifja upp hvaða
heiðursmenn í samfélaginu
stóðu á bak við þessa vondu
sátt, en þeir eru þjóðkunnir
ýmsir. Þetta var alveg voðalegt og þýddi að mjög illa
gekk að ráða kennara, alveg
sérstaklega að framhaldsskólunum úti á landi, og margir
kennarar stóðu mjög stutt við.
Maður mátti helst ekki tala
mikið um þetta á þeim tíma.
Sumurin hjá mér fóru að
mestu í dauðaleit að einhverjum sem vildu kenna.
Dæmi sem sýnir erfiðleika
við kennararáðningar er að á
seinni árum mínum vantaði
sem oftar tilfinnanlega stundakennara í tölvufræði, og mér
tókst að lokum að ráða einstæðan föður tveggja drengja
til að koma tvisvar í viku til
kennslu strax klukkan átta að
morgni, gegn því að ég sæi
persónulega um að koma
drengjum hans í leikskólann,
og þetta varð úr.“

Viðveruskyldan

– En hvernig gekk svo að
fást við nemendurna?
„Eitt sem alltaf er hvað umdeildast í framhaldsskólum er
viðveran. Nemendum finnst
oft sem þeim sé sýnt eitthvert
vantraust þegar af þeim er
krafist 80-85% viðveru í kennslustundum.
Þetta er hins vegar ekki
einfalt mál. Mjög margir ráða
ekki við það að hafa of mikið
frelsi. Fyrstu árin þegar ég
var á Ísafirði hafði formaður
skólafélagsins mætingafrelsi
og þurfti ekki að koma í tíma
frekar en hann vildi. Þá gerðist
það tvö ár í röð, að viðkomandi skólafélagsformenn hættu
að sjást í tímum og náðu ekki
prófum. Næsti formaður þar á
eftir kom gagngert á minn
fund um haustið og sagði: Ég
vil ekki fá þetta frelsi, því að
ég ætla að ná prófum. Þetta
fannst mér mjög athyglisvert.
Að sjálfsögðu var farið að
þessari ósk. Upp frá því höfðu
formenn skólafélagsins ekki
þetta frelsi.
En viðverumálin í skólunum hafa alltaf verið umdeild
og mikið í umræðunni. Undir
lokin á mínum ferli voru samtök framhaldsskólanema komin með það á stefnuskrá, að
ekki ætti að skylda lögráða
fólk til að mæta. Ein virkasta
stofnun innan skólanna er svokallað skólaráð, sem einnig
hefur gengið undir nafninu
skólastjórn, en þar sitja fulltrúar bæði nemenda og kennara.
Þar voru endalausar umræður
um fjarvistir einstakra nemenda. Og ég segi bara alveg
eins og er: Ég held að þetta
verði alltaf svona – að spurningin um viðveru og viðveruskyldu verði alltaf eitthvert
helsta álitamálið.
Ef viðveran er í góðu lagi,
þá sýnir hún ýmislegt. Hún
sýnir að þeir sem í hlut eiga
eru reiðubúnir að vera við störf
í skólanum, og það er miklu
líklegra að þeir sem mæta vel
nái prófum og fái góðar einkunnir heldur en hinir sem
mæta illa, þó að frá þessu séu
auðvitað undantekningar.
Eitt sem mér fannst einatt
óskemmtilegt í skólalífinu
voru hinar svokölluðu busavígslur á haustin, en þeim hefur gjarna fylgt umtalsvert ofbeldi.“

Gagnrýni á skólann
– Hvernig fannst þér orð-

spor skólans í bæjarfélaginu vera?
„Ég verð að viðurkenna, að
mér fannst skólinn stundum
liggja undir gagnrýni að ósekju,
einkum framan af. Líklega
tengdist þetta því, að um 1980
átti ungt fólk vestra býsna auðvelt með að fá vel borgaða
vinnu og veruleg skólaganga
virtist þá óþörf. Auðvitað á
gagnrýni iðulega rétt á sér og
hún er oft eðlileg.
Mér fannst stundum að ísfirskir foreldrar fyndu einkum
að tvennu í fari Menntaskólans á Ísafirði. Annars vegar
fannst fólki miður að sumir
nemendur væru felldir, eins
og það var gjarna orðað. Hins
vegar var talið að við menntuðum fólkið til að fara burt og
þar með væri það flest tapað
Vestfjörðum. Þessar tvær tegundir gagnrýni rekast reyndar
hvor á aðra og vægast sagt má
deila um sanngirni þeirra.
Það sem maður vonaði
alltaf var að þegar nemendurnir hefðu lokið námi í skólanum, hvort heldur sem stúdentar eða t.d. iðnaðarmenn,
þá settust þeir frekar að í sinni
heimabyggð heldur en ef þeir
hefðu að loknu grunnskólanámi farið burt í framhaldsskóla suður á höfuðborgarsvæðið eða eitthvert annað.
Þá voru minni líkur til þess að
þeir kæmu aftur. Þetta ræddi
ég oft t.d. í skólaslitaræðum.
En með tímanum hefur þróunin reyndar orðið sú, að fólk
hefur áttað sig á því að skólinn
er ómissandi þáttur í bæjarlífinu.“

Misgott kennaralið
– Hvernig fannst þér kennararnir yfirleitt standa sig?
„Ég hafði það yfirleitt fyrir
reglu, þegar ég var að setja
skólann, að segja eitthvað á
þá leið, að hér hefði sjaldan
eða aldrei verið eins gott kennaralið eins og núna, og þar
fram eftir götunum. En satt að
segja var nú ástandið ekki alltaf eins og æskilegt hefði verið
hvað hæfni kennara varðaði.
Ég get viðurkennt það núna.
Til dæmis neyddist ég stundum til að ráða útlendinga sem
ekki stóðu sig, m.a. vegna
tungumálsins. En meirihluti
hinna mörgu kennara sem ég
réð stóð sig vel.
Eitt sem ég fékkst sífellt
við var að taka á móti nýjum
kennurum á haustin og stundum urðu fyrstu kynni nokkuð
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Eitt sem ég fékkst sífellt við var að taka á móti nýjum kennurum á haustin og
stundum urðu fyrstu kynni nokkuð eftirminnileg. Einu sinni sem oftar bauð ég
nýjum kennara að koma í snæðing hjá okkur Önnu konu minni. Jú, hann tók því
boði þakksamlega. Þar var fram borinn siginn fiskur, sem okkur hjónum þykir mjög
góður. Þá sagði umræddur kennari umbúðalaust: Ég borða ekki skemmdan mat.

yrir að skamma fólk“

eftirminnileg. Einu sinni sem
oftar bauð ég nýjum kennara
að koma í snæðing hjá okkur
Önnu konu minni. Jú, hann
tók því boði þakksamlega. Þar
var fram borinn siginn fiskur,
sem okkur hjónum þykir mjög
góður. Þá sagði umræddur
kennari umbúðalaust: Ég
borða ekki skemmdan mat.“

Mannlýsingar
og bíll í tröppum
– Það er svo sem ýmissa
spaugilegra atvika að minnast,
bæði hvað varðar kennara og
nemendur ...
„Auðvitað gerðist ýmislegt
broslegt. Fyrst skal nefnt að
1983 réðst Guðjón Ólafsson
til starfa við skólann og var
þar enskukennari í mörg ár.
Guðjón varð ungur sköllóttur.
Við ákváðum í símtali að ég
sækti hann inn á flugvöll þegar
hann kom fyrst vestur, en
þekktumst ekki og ræddum
hvernig við myndum finna þar
hvor annan. Guðjón segir: Ég
er ekki með mikið hár. Ég

segi á móti: Ég er ekki mjög
hár. Þessarar lýsingar nægðu
til þess að við fundum umsvifalaust hvor annan inni á
flugvelli og höfum þekkst vel
síðan.
Nemendur áttu til ýmis hugvitssamleg uppátæki sem
óhjákvæmilegt var að hafa
gaman af. Þar mætti meðan
annars nefna bílinn í tröppunum. Við skólann kenndi í fá
ár kennslukona, sem ók pínulítilli júgóslavneskri bifreið af
gerðinni Zastava. Eitt sinn
tóku nokkrir strákar upp á því,
líklega að næturþeli, að halda
á þessari bifreið upp í miðjar
stóru tröppurnar við skólann
og setja hana þversum á pall
sem þar er. Þetta var grikkur
sem allir höfðu gaman af nema
e.t.v. eigandi bifreiðarinnar.
Næstu nótt héldu strákarnir
bara á bílnum niður aftur.“

Kristján Freyr
sækir Gandhi
Annað vil ég nefna. Kristján
Freyr Halldórsson, ágætur

vinur minn og nemandi, átti
að koma frá sér verkefni í
sögu, eins og aðrir, og skyldi
hann flytja svolítinn fyrirlestur í kennslustund um hinn indverska leiðtoga Mahatma
Gandhi. Hann hafði fengið
frest á frest ofan og ekki bólaði
á fyrirlestrinum og loks var
kominn síðasti sögutími vetrarins. Þá segir Kristján: Jæja,
er það þá ekki Gandhi? Jú,
það eru nú síðustu forvöð,
svara ég.
Kristján segist þá skulu
sækja Gandhi, fer út úr stofunni og kemur aftur með vin
sinn og bekkjarfélaga Jón Geir
Jóhannsson, sem var búinn að
snoðraka á sér höfuðið og
klæddist skikkju líkt og Gandhi gerði. Gandhi þessi settist
svo flötum beinum á gólfið
og bablaði eitthvað sem Kristján sagði að væri tungumálið
hindí. Þetta leikatriði kom sem
sé í stað hins tilskilda fyrirlestrar um Mahatma Gandhi.
Mér fannst fannst þetta hugvitssamlegt og skemmtilegt
þó að ég muni ekki lengur

einkunnina sem ég gaf Kristjáni fyrir, en það var ekki falleinkunn.
Ég lét taka mynd af mér
ásamt Jóni Geir í hlutverki
Gandhis og á hana enn. Þeir
Kristján Freyr og Jón Geir
voru reyndar um þetta leyti í
forystu um leiklistarlíf í skólanum, en það var með köflum
mjög öflugt.
Að sjálfsögðu á ég margar
aðrar skemmtilegar minningar
frá veru minni á Ísafirði.“

leyfisveitinguna að ég yrði
næstu ár í sama eða svipuðu
starfi og áður.
Ég vil ekki halda því fram
að ég hafi verið óaðfinnanlegur skólameistari, enda á
slíkt naumast við um nokkurn,
og ég gerði örugglega ýmsar
vitleysur, líklega mest framan
af, enda reyndi maður að læra
af reynslunni. En ég heyrði
sagt um mig að ég liti ekki
stórt á mig, og sé það rétt var
það mér til framdráttar.“

Sagt að ég liti
ekki stórt á mig

Sóknarnefndarformaður í tólf ár

– Af hverju heldurðu að þér
hafi tekist að endast í meira
en tuttugu ár í skólameistarastarfinu?
– Skólaárið 1990-91 fékk
ég launað ársleyfi frá starfi
við Menntaskólann á Ísafirði
og dvaldist við nám í París.
Mér fannst starfsorka mín og
víðsýni aukast við þetta.
Smári Haraldsson gegndi þá
starfinu fyrir mig og gerði það
prýðilega. Tilskilið var við

– Komst þú ekki eitthvað
að félagsmálum á Ísafirði á
árum þínum þar?
„Jú. Ég ritstýrði blaðinu Ísfirðingi, málgagni Framsóknarmanna á Vestfjörðum, á
árunum 1983-88, og átti sæti
í nefndum á vegum bæjarins.
Árin 1989-2001 var ég formaður sóknarnefndar Ísafjarðar.
Í sambandi við þessi störf
kynntist ég mörgu góðu fóki

á Ísafirði og í nágrenni. Þar
vil ég fyrstan nefna til sögu
Guðmund heitinn Sveinsson
netagerðarmeistara, en við
störfuðum saman að blaðinu
Ísfirðingi. Prestunum kynntist
ég mjög vel en mest þó séra
Magnúsi Erlingssyni, sem er
manna skemmtilegastur. Ég
var lengi í Rótarýklúbbi staðarins og þar voru einnig og
eru enn meðal annarra heiðursmennirnir Jón Páll Halldórsson og Gunnlaugur Jónasson, sem einnig áttu báðir
lengi sæti í byggingarnefnd
Menntaskólans. Þessa upptalningu mætti hafa mun lengri.“

Tímasetti brottförina sjálfur
– Hvernig atvikaðist síðan
brottför þín frá skólanum?
„Ég var í 21 ár skólameistari
og enn hefur enginn annar
verið svo lengi í starfi við skólann.
Eftir allan þennan tíma við
sömu stofnun taldi ég heppi-

12

FIMMTUDAGUR 10. JÚLÍ 2008

legt að fara að koma mér.
Meðal annars var ég orðinn
mjög þreyttur á að fá sjaldan
verulegt sumarleyfi. Við bættist að hvorki ég né Anna kona
mín áttum náin skyldmenni
vestra.
Brottför mína tímasetti ég
algerlega sjálfur og reyndi að
láta standa þannig á, að málefni skólans væru í þokkalega
góðu horfi. Þegar ég fór var
t.d. nýlega búið að hækka
verulega laun kennara. Það
held ég að hafi verið mjög
góður tímapunktur fyrir mig.
Því hefur verið haldið fram á
prenti að ég hafi með einhverjum hætti verið látinn
hætta eða jafnvel hálfvegis
rekinn, en það er af og frá.
Hefði slíkt staðið til ætti það
auðvitað að hafa gerst mun
fyrr. Þvert á móti varð ég þess
var, að yfirvöld voru í hálfgerðum vandræðum með það
hver ætti að taka við. Það var
ekki neinn fjöldi manns reiðubúinn til þess. Sjálfur reyndi
ég ekkert að stýra því hver
tæki við af mér.“

Kennslustörf
á Akureyri
– Hvað hefurðu verið að
fást við eftir að þú fórst frá Ísafirði og fluttist til Akureyrar?
„Ég kenndi alltaf eitthvað
jafnframt skólastjórninni, aðallega sögu, enda þótt ég hefði
ekki kennsluskyldu seinni
árin. Ég vildi kenna til þess að
halda jarðsambandinu við
nemendurna, ef svo má segja,
og líkaði kennsla alltaf vel.
Þegar ég fór frá Ísafirði sumarið 2001 hafði ég samið um
það við Tryggva Gíslason þáverandi skólameistara Menntaskólans á Akureyri, sem er
gamall félagi minn, að ég fengi
kennarastöðu í sögu sem hann
hafði auglýst. Svo minnkaði
sögukennslan vegna breytinga
á námskrá og þá fór ég líka að
kenna íslensku og jafnvel
fleira. Haustið 2006 færði ég
mig alveg yfir í Verkmenntaskólann á Akureyri og var þar
í fullu starfi við sögukennslu í
eitt ár. Á síðasta ári fór ég svo
á eftirlaun.“

Saga Menntaskólans á Ísafirði
– Þú ert að skrifa sögu
Menntaskólans á Ísafirði.
Hvernig kom það til?
„Aldrei hafði verið gefin út
nein skólaskýrsla um Menntaskólann á Ísafirði. Jón Baldvin
ætlaði sér nú að gefa út skólaskýrslu þegar hann fór, en
hann var fljótlega kominn í
fullt starf á vettvangi stjórnmálanna og hafði engan tíma
til þess.
Þetta mál var svo til umræðu öðru hverju, ekki síst
um það bil þegar ég fór frá
skólanum. Þá var ég búinn að
koma frá mér á prent sögu
Tónlistarskóla Ísafjarðar.
Birna Lárusdóttir formaður
skólanefndar og Ólína Þorvarðardóttir skólameistari töluðu við mig um ritun sögu
Menntaskólans en þá var ég

ekki kominn á eftirlaun og
hefði þurft að sleppa öðrum
störfum að einhverju leyti og
sló því ekki til alveg strax. En
þegar ljóst var að ég gæti hætt
á fullum eftirlaunum 65 ára,
var ýtt á þetta frekar af hálfu
Birnu og Ingibjargar Guðmundsdóttur, sem var skólameistari um tíma.
Niðurstaðan varð sú, að ég
var ráðinn skrásetjari sögu
skólans í eitt ár í bili. Þetta ár
sem hófst í ágústbyrjun í fyrra
er langt komið og ég hef lagt
fram handrit sem stendur núna
í um 170 blaðsíðum. Ég get
trúað að núna sé rúmlega
þriðjungurinn óskráður og
vonast til að geta lokið handritsdrögum á þessu almanaksári. Þá verður eftir að ganga
frá vali mynda, myndatextum
og ýmsu öðru. En þegar megintexti bókarinnar liggur fyrir
að mestu, þá er mikið komið.
Þau gögn sem Jón Baldvin
ætlaði á sínum tíma að vinna
úr eru núna í mínum höndum
og samvinnan við hann og
þau Bryndísi hefur verið mjög
góð. Samstarfið við núverandi
skólameistara, Jón Reyni Sigurvinsson, hefur ekki síður
verið prýðilegt. Yfir verkinu
er tólf manna ritnefnd, mjög
vel skipuð. Meðal annarra hefur þar reynst gagnlegur Jónas
Guðmundsson, sem var nemandi í skólanum á dögum Jóns
Baldvins og varð síðar skólastjóri á Bifröst. Hann kallaði
saman í vetur í Reykjavík hóp
gamalla nemenda úr Menntaskólanum á Ísafirði, sem hefur
verið mjög liðtækur við að
leggja til efni.“

Enn á allgóðum aldri ...
Einhvern tíma mun Björn
Teitsson magister og rector
emeritus sjá fyrir endann á riti
sínu um sögu Menntaskólans
á Ísafirði það sem af er. Björn
er enn á allgóðum aldri af
fræðimanni að vera og hver
veit nema enn eigi eftir að
rætast sá gamli draumur hans
að leggjast í rannsóknir á sögu
Þingeyjarsýslu á fyrri öldum.
– Hlynur Þór Magnússon.

Grímur ráðinn sveitarstjóri Dalabyggðar
Grímur Atlason, fyrrum bæjarstjóri í Bolungarvík, hefur
skrifað undir samning um að
taka við starfi sveitarstjóra í
Dalabyggð. Reiknað er með
að Grímur hefji störf í dag,
10. júlí, en formlega verður
gengið frá ráðningunni á sveitarstjórnarfundi í þessari viku.
Grímur var valinn úr hópi
17 umsækjenda. „Við erum
mjög ánægð með að fá hæfan
mann eins og Grím til að takast
á við þetta starf. Hann getur
byrjað með litlum fyrirvara
og er það kostur, hér er að
mörgu að hyggja. Grímur
kemur auk þess ferskur inn,
úr svipað stóru sveitarfélagi
vestur á fjörðum. Vissulega
eru áherslur hjá okkur öðruvísi
en þar, enda er um meira dreifbýli að ræða og því aðrar
áherslur t.d. í atvinnumálum,”
sagði Þorgrímur E Guðbjartsson oddviti Vinstri grænna í
Dalabyggð.

Grímur Atlason.
Skessuhorn náði stuttu spjalli in og voru það reyndar áður
við Grím þar sem hann var á en ég tók við bæjarstjórastarfi
leið í viku frí með konu sinni í Bolungarvík. Það má segja
til Danmerkur. „Það leggst að Bolungarvík og Dalabyggð
feikilega vel í mig að takast á séu sveitarfélög á krossgötum,
við þetta verkefni. Ég kem annað í fiski en hitt í landbúnvonandi ferskur til baka úr aði. Dalasýsla er með fallegfríinu í næstu viku og hlakka ustu héruðum landsins og ég
til að takast á við starfið. Sveit- er stoltur af að vera treyst fyrir
arstjórnarmál eru mér hugleik- starfi sveitarstjóra þar.“

Vantar fjármagn til uppgreftrar á Eyrartúni
Ekkert verður úr uppgreftri
á Eyrartúni á Ísafirði í sumar
líkt og hefur verið síðustu ár.
Að sögn Andreu Harðardóttur, sagnfræðings, er vilji fyrir
hendi að halda áfram uppgreftrinum en það sé hins vegar háð styrkveitingum. „Í fyrra
var uppgröfturinn samstarfsverkefni Fornleifastofnunar
og Byggðasafns Vestfjarða
þar sem skoðaður var öskuhaugur sem stóð fyrir neðan
gamla Eyrardalsbæinn. Næsta
skref er að opna hólinn betur,
en það tekur meira svæði og
mun kosta meira fjármagn“,
segir Andrea. Hún segir að
spurningin sé hver taki af skar-

ið til að koma verkefninu af
stað, „Það þarf auðvitað einhver að taka af skarið, annað
hvort bæjarfélagið eða Fornleifastofnun“, segir Andrea,
„Þetta er í raun engum um að
kenna, einungis spurning um
hver komi þessu af stað“.
Hugur er í Fornleifastofnun
á að halda verkefninu áfram
enda sé það talið mjög spennandi. „Það þarf meira fjármagn en síðast og á meðan
það fæst ekki er lítið hægt að
gera“, segir Adolf Friðriksson,
forstöðumaður Fornleifastofnunar Íslands, „Við neyðumst
til að gera hlé á uppgreftrinum
í bili en honum er ekki lokið.

Það er mikill áhugi fyrir hendi
á að halda þessu áfram í framtíðinni“.
Eyrarbærinn stóð á bæjarhólnum nokkru norðan við
þann stað þar sem minnismerki Ragnars Kjartanssonar,
myndhöggvara, um drukknaða sjómenn stendur nú. Bærinn hefur trúlega verið margbyggður á sama stað í aldanna
rás eins og venja var. Hann
var rifinn ekki allmörgum árum eftir að Ísafjarðarkirkja,
sem brann árið 1987, var fullgerð árið 1863. Tóftir bæjarins
munu hafa verið jafnaðar út á
sjöunda áratug nýliðinnar aldar.
– nonni@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Hverjum á að treysta?
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.

Lán hækka vegna verðtryggingar, en meira þó þau sem tekin voru í erlendri mynt. Krónan á undir högg að sækja og virðist ekki lát á þótt stundum
gangi örlítið til baka. Þeir sem gripu lífskjörin með erlendum lánum þurfa
að borga drjúgt fyrir þau þessa stundina. Allir hafa vit á því hvernig laga
skal ástandið nema að sjálfsögðu ríkisstjórnin sem ekkert kann og getur að
mati hagfræðinga og annarra efnahagsspámanna. Sérfræðingar banka eru
alveg klárir á því að taka beri upp evru. Þá þarf Ísland að ganga í Evrópusambandið og byrja á því að sækja um aðild. Engin alvöru umræða hefur
farið fram um þá umsókn.
Menn skyldu ekki gleyma því að bankarnir hafa haldið lánum í erlendri
mynt að fólki og fyrirtækjum. Sá sem skuldaði lán vegna húsnæðiskaupa að
fjárhæð 18 milljónir króna um síðustu áramót skuldar nú á miðju ári 7 milljónum meira eða um 25 milljónir króna. Nú koma þeir fram sem þessa speki
ráku og telja að allt verði gott með því að ganga í Evrópusambandið. Er
þeim alvara? Hver er þekking hagfræðinga og sérfræðinga bankanna? Er
hún ekki betri en svo að þeir sem treystu því sem bankinn sagði þeim þegar
íbúðin eða húsið var keypt þurfa nú borga 7 milljónum meira en fyrir hálfu
ári, vilji þeir gera upp skuldir sínar.
Vel getur verið að gott sé að ganga í Evrópusambandið og þar bíði Íslands
betri tækifæri innan dyra en utan. Það er þó ekki víst. Fiskveiðar hafa skipt

Íslendinga miklu og gera enn, þótt álið sæki á sem útflutningsafurð. Vart
vilja Íslendingar tapa yfirráðum fiskimiðanna í hendur kerfismanna í
Brussel. Svör vantar enn við spurningum varðandi sjálfstæði okkar í efnahagsmálum, en þó er ljóst að yfirráð auðlindanna munu skerðast. Er það í
lagi? Flestir hljóta að svara því neitandi, en einhverjir fá glýju í augun af
því að allt læknist með evrunni. Halda menn í raun veru að skuldirnar
lækki þótt þær verði taldar í evrum í stað króna?
Sá sem heldur að upptaka evru lækki skuldir og hækki laun veður reyk.
Auðvitað lækka skuldir ekki og launin hækka ekki vegna þess að breytt
verði um mynt. Löngunin eftir stöðugleika er skiljanleg. En þótt hann
komist á skulu menn ekki gleyma stöðugu atvinnuástandi í Evrópusambandinu með nærri 6,5% atvinnuleysi, sem er ríflega sexfalt á við Ísland. Laun
hækka ekki vegna gjaldmiðilsbreytinga.
Skuldir í erlendum gjaldmiðlum hætta kannski að hækka eða lækka við
upptöku evru. Þær verða stöðugri en þarf að borga samt. Kreppa er huglægt
ástand að mestu. Spennan og vit-leysisgangurinn í neyslu, eyðslu og bruðli
er líka huglægt ástand. Eigum við að treysta ríkisstjórn, hagfræðingum eða
bönkum þegar kemur að buddunni okkar? Nei við eigum ekki að gera það.
Við eigum að treysta á okkur sjálf, okkar eigin skynsemi. Svo einfalt er
það.
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Fjölmenni á Dýrafjarðardögum
Víkingahátíðin Dýrafjarðadagar heppnaðist vel er hún
var haldin í sjöunda sinn um
helgina. „Hátíðin gekk vonum
framar og það seldust yfir 700
miðar og þá eru ótalin öll leikskólabörnin og þeir sem kíktu

bara stutta stund. Það var bara
æðislega gaman og allt var til
fyrirmyndar“, segir Daðey
Arnborg Sigþórsdóttir, einn
skipuleggjanda hátíðarinnar.
Setning hátíðarinnar fór fram
í Knapaskjóli, nýrri reiðskemmu

hestamanna á Söndum á föstudag en hápunktur hennar var
án efa sjósetning nýsmíðaðs
víkingaskips. „Skipið var sjósett á föstudagskvöld við mikinn fögnuð viðstaddra og við
þetta tilefni var því gefið nafn-

ið Vésteinn“, segir Daðey Arnborg.
Frá árinu 2002 hafa Dýrfirðingar blásið til þriggja daga
hátíðar hvert sumar með því
að bjóða uppá fjölbreytta afþreyingu. Á dagskránni í ár

var meðal annars að finna
stigamót í strandblaki, tónleika, leiksýningar á vegum
Act alone og hina ómissandi
markaðsstemmningu og grillveislu á víkingasvæðinu á
Þingeyrarodda.
Dýrafjarðardagar sem voru
endurvaktir fyrir sex árum

eftir nokkurra ára hlé hafa
rækilega komið sér á kortið
og þá ekki síst hjá brottfluttum
Dýrfirðingum sem jafnan
sækja hátíðina. Páll Önundarson kom við á Dýrafjarðardögum og tók þar meðfylgjandi myndir.
– thelma@bb.is

Dæmdar bætur
vegna íbúðargalla

Reykjavík! loksins til Ísafjarðar
Rokkunnendur Ísafjarðar,
sem er jú rokkhöfuðborg Íslands, ráða sér vart af kæti
þessa dagana en fregnir hafa
borist af því að rokksveitin
Ísfirska Reykjavík! sé á heimleið. Sveitin mun senn leggja
upp í túr um landið ásamt
Benna Hemm Hemm, Morðingjunum og Borko og annar
viðkomustaður ferðalagsins er
hljómsveitarmeðlimum vel
kunnur enda væri hljómsveitin alísfirsk ef ekki væri fyrir
reyðfirska söngvarann Bóas
Hallgrímsson. Tónleikaferðalagið ber nafnið Sumargleði
og er mikil eftirvænting í her-

búðum Reykjavíkur!.
„Nafnið á ferðalaginu er
skírskotun í hina gömlu góðu
daga þegar Hemmi Gunn og
fleiri ferðuðust um landið til
að skemmta“, segir Kristján
Freyr Halldórsson sem lemur
á húðir í sveitinni, „Þá var
maður bara púki með hor í
nös og maður mætti spenntur
á alla viðburði sem og allir
þorpsbúar, við vonumst eftir
sömu áhrifum núna“.
Sveitin hefur ekki spilað
fyrir vestan síðan á tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég suður í
fyrra en hún hefur alltaf vakið
mikla lukka meðal heima-

manna, enda rennur rokk almennt vel í Vestfirðinga. „Við
spiluðum tvö ár í röð í Tjöruhúsinu fyrir nokkrum árum
síðan. Nú bara dugar það ekki
til“, segir Kristján stoltur, „Svo
er telur hljómsveit Benna
Hemm Hemm líka 14 manns
held ég þannig að í Tjöruhúsinu kæmust engir gestir á tónleikana, bara sveitin“.
Sumargleði Reykjavík!,
Benna Hemm Hemm, Morðingjanna og Borko verður
haldin í Edinborgarhúsinu
þriðjudaginn 15. júlí og er
miðaverð aðeins 1.000 krónur
íslenskar eða 9 evrur. Þó er

þess óskað að gestir mæti með
fúlgur fjár því til sölu verða
plötur, bolir og alls kyns varningur tengdur sveitunum auk
þess sem tilboð verður á bjórnum Kaldi.
Sveitin er skipuð Ísfirðingunum Hauk Sigurbirni Magnússyni,Valdimar Jóhannssyni,
Guðmundi B. Halldórssyni,
Kristjáni Frey Halldórssyni,
Ásgeiri Sigurðssyni og sunnanmanninum Bóasi Hallgrímssyni en þeir hafa unnið
stíft að nýjustu plötu sveitarinnar upp á síðkastið.
– nonni@bb.is

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmd seljanda íbúðar
á Ísafirði til að greiða kaupanda 400.000 krónur, auk
vaxta, í bætur fyrir leyndan
galla í íbúð sem honum var
seld árið 2004. Stefnda var
einnig gert að greiða 400.
000 krónur, auk vaxta í
málskostnað, en fasteignasali sem átti milligöngu í
viðskiptunum var gert að
greiða fjórðung bótanna og
málskostnaðar. Forsaga
málsins er sú að kærandi
keypti íbúð af seljanda árið
2004. Fljótlega varð kaupandi var við leka í íbúðinni
sem var tilkominn vegna
halla í gólfi íbúðarinnar.
Einnig kvartaði kærandi
undan eldhúsinnréttingu
sem hafði verið auglýst sem
ný. Kærandi krafðist þess
að kaupsamningi yrði rift

en til vara að honum yrði
bætt tjónið með upphæð kr.
3.257.573.
Í dómi héraðsdóms kemur fram að áætlaður kostnaður við að rétta af stærstan
hluta gólfa íbúðarinnar,
80m², hafi numið samtals
717.500 krónur. Mat dómsins var hins vegar að láta
mætti nægja að rétta af
stofugólf íbúðarinnar þar
sem lekinn kom fram. Var
því kostnaður við að rétta
af stofugólf íbúðarinnar
metinn á 300.000 krónur.
Við skoðun á eldhúsinnréttingu komust matsmenn að
því að eldhúsinnrétting væri
5-10 ára gömul og því yfirlýsing í söluyfirliti bersýnilega röng. Niðurstaða héraðsdóms var að stefnda væri
gert að greiða 100.000 krónur í bætur vegna þessa.
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MS Deutscland við höfn á Ísafirði.

Von á um 7000 farþegum
Skemmtiskipavertíðin stendur nú sem hæst en júlí er lang annasamasti mánuðurinn í móttöku skemmtiferðaskipa
á Ísafirði. Tólf skip höfðu bókað komu sína til Ísafjarðar en eitt þeirra hætti við. Á sunnudag lagðist þriðja skip mánaðarins að í Ísafjarðarhöfn, MV Deutscland, sem er tæp 22.500 brúttótonn og rúmar 650 farþega. Næsta væntanlega
skip er stærsta skemmtiferðaskip sumarsins en það er Maasdam sem von er á mánudag. Maasdam er tæp 55.500
brúttótonn og ber 1.266 farþega. Komur skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar hafa aukist með hverju ári og er óhætt að
segja að komur ferðamanna setji svip á bæjarlífið. Alls koma um 7000 ferðamenn með skemmtiferðaskipum til Ísafjarðar í júlímánuði.
– thelma@bb.is

Viðskiptavinir Símans geta Stórfenglegt úteinungis hringt í Neyðarlínuna sýni af Bolafjalli
Útsýnið af Bolafjalli þykir magnað.

GSM-samband hefur stórbatnað á Vestfjörðum með
stækkun dreifikerfis Vodafone en fyrirtækið hefur tekið
í notkun 62 nýja senda um
landið. Þó hafa viðskiptavinir
Símans orðið varir við skilaboð sem koma á síma þeirra
víða þar sem ekki var GSMsamband áður að einungis sé

hægt að nota símann til neyðarsímtala. „Hluti þeirra GSM
senda sem Vodafone hefur sett
upp á Vestfjörðum á árinu
tengist GSMII verkefninu,
sem Vodafone fyrir fyrir ríkið
samkvæmt samningi við Fjarskiptasjóð. Hins vegar hefur
Vodafone sett upp aðra senda
á markaðslegum forsendum

til að tryggja Vestfirðingum
betra GSM samband en keppinauturinn“, segir Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi
Vodafone.
„Síminn hefur aðeins óskað
eftir reikiaðgangi að GSMII
sendunum, sem þeir hafa að
sjálfsögðu fengið, en eftir
stendur sú staðreynd að við-

Meiraprófsnámskeið
·leigubifreið · vörubifreið · hópbifreið · eftirvagn

Ísfirðingar og nágrannar ath!
Námskeið til aukinna ökuréttinda verður
haldið á Ísafirðimiðvikudaginn 16. júlí nk.
Ath! Verkalýðsfélög veita
allt að 100 þúsund króna styrk
Skráning í símum 581 2780,
892 6570 og 892 6571
Visa og Euro raðgreiðslur til allt að 36 mánaða

Ökuskóli S.G.

skiptavinir Vodafone eru í
betra GSM sambandi á svæðinu en aðrir. Það breytist ekki
fyrr en Síminn semur um
reikiaðgang að öllum sendunum okkar á svæðinu sem
þeir hafa ekki gert. Af öryggisástæðum geta viðskiptavinir
Símans þó notað kerfið til að
hringja í Neyðarlínuna, en að
sjálfsögðu bendum við fólki á
færa einfaldlega sín viðskipti
til okkar til að njóta bestu
þjónustunnar. Það er mjög
einfalt og fólk getur að sama
númerinu ef það vill“, segir
Hrannar.
– thelma@bb.is

Margir lögðu leið sína upp á Bolafjall, ofan Bolungarvíkur, um helgina vegurinn þangað var opnaður
fyrir almenna umferð á dögunum. Útsýnið sem sést
uppi á fjallinu þykir stórfenglegt og eins og sjá má á
meðfylgjandi mynd þarf ekki að vera heiðskírt til þess
að hægt sé að njóta sýnarinnar. Vegurinn er ágætur
yfirferðar en þó þarf fólk að sýna aðgát þar sem mjög
bratt er fram af honum.
Árið 2002 náði Vegagerðin samkomulagi við eigendur vegarins og ratsjárstöðvarinnar um afnotaleyfi
af honum en hann hafði þá verið lokaður fyrir almennri
umferð um árabil. Vegurinn upp Bolafjall var gerður
á níunda áratugnum vegna byggingar ratsjárstöðvar
á fjallinu og var opinn almennum borgurum fyrstu
tvö árin en var síðan lokað. Nú er vegurinn opinn yfir
sumartímann.
– thelma@bb.is

Ísfirskt vatn flutt
til Afríkulanda
Brúarfoss er enn að vinna
að lokafjármögnun vatnsverksmiðju á Ísafirði. Félagið
gerði í mars síðastliðnum
samning við Ísafjarðarbæ um
sölu erlendis á því vatni úr
Vestfjarðagöngunum sem
nýtist ekki til neyslu á svæðinu. Á vef Svæðisútvarps
Vestfjarða er haft eftir Birgi
Halldórssyni, framkvæmdastjóra, að fjármögnunin gengur vel og gerir félagið enn ráð
fyrir að reisa verksmiðju- og
skrifstofuhúsnæði við höfnina
á Ísafirði í haust eða í síðasta
lagi næsta vor. Teikningar að

húsinu hafa verið lagðar fyrir
bygginganefnd Ísafjarðarbæjar, þar sem þær eru til umfjöllunar. Vatnið verður flutt
út í blöðrum og gámum, en
ekki átappað. Það verður
markaðssett í tvennu lagi, annars vegar sem iðnaðarvatn,
það er til vín-, bjór- og lyfjaframleiðenda og hins vegar
til landa þar sem skortur er á
fersku vatni, eða Afríkulanda.
Húsið sem reist verður fyrir
starfsemina við Ísafjarðarhöfn
er 1600 fermetrar að grunnfleti, 6 og hálfs metra hátt. Í
samningi milli Brúarfoss og

Ísafjarðarbæjar er gert ráð
fyrir allt að 15 þúsund fermetra verksmiðju- og geymsluhúsi fyrir vatnssöluna, en
ekki gert ráð fyrir að þær
byggingarframkvæmdir hefjist fyrr en í september 2010.
Vatnssalan getur hins vegar
hafist áður en verksmiðjan er
fullreist, og starfar fyrirtækið
nú við Sindragötu þar sem
aðstaða er til að setja í gáma.
Fyrstu farmar fara í gegnum
Rotterdam, en enn er ekki ljóst
hver endanlegur áfangastaður
þeirra verður.
– thelma@bb.is
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Landsbyggðarfréttum
fækkar hjá Ríkisútvarpinu
Búist er við að umfjöllun
RÚV af landsbyggðinni minnki
frá og með haustinu þegar
starfandi fréttamönnum á
svæðisstöðvunum á Ísafirði
fækkar úr tveimur í einn og á
Egilsstöðum úr þremur í tvo
vegna uppsagna sem tilkynntar voru í síðustu viku. Að auki
verður ekki ráðið í stað frétta-

manns á Akureyri sem sagt
hefur starfi sínu lausu. Guðrúnu Sigurðardóttur, fréttamanni RÚV á Vestfjörðum,
líst illa á breytingarnar.
„Ein manneskja getur ekki
borið þetta allt, við framleiðum efni fyrir útvarps- og sjónvarpsfréttir, vefinn, Morgunvaktina á Rás 2, Samfélagið í

nærmynd og svo sendum við
út svæðisútvarp fjóra daga í
viku. Ég held að þessar uppsagnir séu mistök og grunar
helst að leggja eigi svæðisútvarpið niður,“ segir hún.
Páll Magnússon útvarpsstjóri segir að ekki eigi að
leggja niður svæðisútvarpið
eða aðra þætti í starfseminni.

„Við erum að draga saman
seglin á öllum sviðum og á
svæðisstöðvunum, verðum við
bara að biðja fólk að hlaupa
dálítið hraðar,“ segir hann.
Óðinn Jónsson, fréttastjóri Útvarpsins, segir augljóst að
framleiðslan, sérstaklega á
Ísafirði og Egilsstöðum, muni
minnka töluvert.

Viðstaddir afhendinguna voru auk Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, Guðmundur
Kristjánsson, hafnarstjóri, Svanhildur Guðnadóttir, formaður hafnarstjórnar, Hjalti Þórarinsson,
hafnarstarfsmaður og Ralf Trylla umhverfisfulltrúi Ísafjarðarbæjar. Ljósmynd: Róbert Schmidt.

Suðureyrarhöfn afhentur Bláfáninn
Í síðustu viku afhenti Sigrún
Pálsdóttir, fulltrúi Landverndar, Halldóri Halldórssyni, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, Bláfánann sem er alþjóðleg viðurkenning fyrir góða umhverfisstjórnun og fræðslu um náttúruna. Fáninn segir til um að
umhverfi Bláfána-svæðisins
sé snyrtilegt, að góð aðstaða
sé fyrir hendi til að flokka
úrgang, að lögð sé áhersla á
öryggismál og að upplýsingar
séu aðgengilegar um náttúru
svæðisins. Að sögn Guðmundar M. Kristjánssonar, hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar, er við-

urkenningin mjög mikilvæg
fyrir Suðureyrarhöfn. Höfnin
tekur á sig skuldbindingar um
að lifa í sátt við umhverfi sitt
sem sé mikilvægt og gott fyrir
alla.
„Þetta gerist þó ekki að
sjálfu sér“, segir Guðmundur,
„Fólkið á svæðinu þarf að vera
samstíga í svona verkefni og
við höfum tekið eftir ákveðinni umhverfisvakningu á Suðureyri og vilja hjá fólki til að
standa við skuldbindingar sem
þessar.“ Guðmundur segir að
unnið hafi verið markvisst að
þessu verkefni frá því í fyrra,

þetta sé þó engin rispa heldur
langtímaverkefni með Suðureyrarhöfn og allar hafnir Ísafjarðarbæjar í huga. „Við
stefnum einnig á að hafnirnar
á Flateyri, Þingeyri og Ísafirði
öðlist þessa viðurkenningu í
framtíðinni. Við þurfum að
uppfylla öll nauðsynleg skilyrði og það hyggjumst við
gera“, segir Guðmundur.
Sækja þarf um endurnýjun
Bláfánans árlega. Í ár var 2585
baðströndum og 614 höfnum
í 37 löndum úthlutað Bláfánanum víðsvegar um heim.
Tvær dómnefndir, ein alþjóð-

leg og önnur innlend, meta
umsóknir um Bláfánann og
hafa eftirlit með að reglum
FEE um úthlutun sé framfylgt.
Í dómnefndunum sitja sérfræðingar um náttúruvernd, heilbrigðis- og öryggismál. Í íslensku dómnefndinni sitja
fulltrúar frá Siglingasambandi
Íslands, Fuglavernd, Umhverfisstofnun, Félagi Umhverfisog heilbrigðisfulltrúa, Fiskifélagi Íslands, Slysavarnafélaginu Landsbjörgu, Samtökum
ferðaþjónustunnar og Landvernd. Landvernd sér um afhendingu fánans.

Nýir eigendur að Legg og skel
Nýir eigendur taka við
barnafataversluninni Legg og
skel á Ísafirði í haust. „Við
erum mjög bjartsýn á þetta“,
segir Martha Örnólfsdóttir
sem tekur við rekstri búðarinnar ásamt manni sínum
Steinþóri Kristjánssyni í september. „Svana (Svanhildur
Þórðardóttir núverandi eigandi verslunarinnar) ætlar að
hætta 1. september og þá ætlum við að taka búðina í gegn
og setja upp nýjar innréttingar
en strax að því loknu hefjum

við reksturinn.“ Eins og fyrr
verður að finna í búðinni
barna- og unglingaföt en nýir
eigendur hyggjast innleiða
fleiri vörumerki. Verslunin mun
halda sama nafni og að sögn
Mörthu verður þar að finna
allt sem börn þurfa.
„Við miðum við að verða
flottasta barnafatabúðin á landinu. Við finnum mikinn í hug
í bænum þar sem fólk er
spennt að fá eitthvað nýtt inn
og allir eru ánægðir að búðin
sé ekki að hætta.“ Martha segir

engan bilbug á þeim að finna
þrátt fyrir að neikvæðar fréttir
af lokun verslana í bænum
hafi borist á síðustu vikum.
„Ef við getum ekki rekið búð
á besta horninu í bænum, í
miðbæ Vestfjarða ef svo má
segja, þá er eitthvað að. Ég sé
ekki fram á að það sé eitthvað
erfiðara að reka barnafatabúð
á Ísafirði en í Reykjavík. Fyrir
sunnan eru svo margar barnabúðir að það eru örugglega
fleiri búðir pr. mann þar en
hér. Ég held að áframhaldandi

kreppa myndi hafa í för með
sér að fólk minnki verslun
annars staðar og kaupi það
sem það vantar í heimabyggð
svo ég hræðist hana ekki.“
Þá segir Martha það leggjast
sérstaklega vel í þau hjónin
að hefja slíkan rekstur á Ísafirði. „Okkur finnst Ísafjörður
standa upp úr öðrum stöðum
á landinu, hvað verslun og miðbæjarlíf varðar. Við megum
vera stolt af því sem við höfum
og það þýðir ekkert að væla ef
hlutirnir ganga ekki upp“.

Nýir eigendur Legg og skel segja að það leggist vel
í þá að taka við rekstrinum á besta horni bæjarins.
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Veðrið lék við gesti
Flæðareyrarhátíðar
Veðrið lék við gesti átthagamóts var haldið á Flæðareyri
um helgina, en þar komu saman þeir sem eiga ættir sínar að
rekja til Grunnavíkurhrepps
hins forna. Þetta er í tíunda
skiptið sem hátíðin var haldin
en hefur verið haldin á fjögurra ára fresti frá árinu 1968,
nokkrum árum eftir að byggð
lagðist af á svæðinu. Mikið af
fólki streymdi til Grunnavíkur
á föstudag og það varð strax
ljóst að góð mæting yrði á
mótið í ár. Ekki sakaði að góð
veðurspá var fyrir helgina, en

veðurfræðingar sáu fyrir sól
og blíðu yfir helgina. Þrátt
fyrir að veðurfræðin getur oft
verið óútreiknanleg stóðst
spáin í þetta sinn. Að vísu
rigndi aðeins aðfaranótt laugardagsins en það var aðeins
til að skola ferðarykið af gestunum og stytt hafði upp þegar
gestir ráku hausana út um
tjöldin um morguninn.
Léttklæddir Grunnvíkingar
voru tíð sjón og undir lokin
var farið að bera á rauðum
bökum og nefjum hjá þeim
sem ekki höfðu gætt að sér í

sólinni. Mikið var gert sér til
skemmtunar en auk varðelds
og kvöldvöku var gengið að
bænum Dynjanda. Þá var farið
í leiki og ýmislegt gert til að
skemmta krökkunum á þessari
fjölskylduhátíð.
Mikið var um gesti í ár og
taldi einn gestur að minnsta
kosti 150 tjöld á svæðinu og
hélt hann að gestir höfðu farið
yfir hálfa þúsund þegar best
lét. Þrátt fyrir fjöldann fór
mótið vel fram án nokkurra vandræða. Meðfylgjandi myndir
tók ljósmyndari blaðsins.
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Saga landvætta Íslands á Langa Manga

Mannlífið
Smáauglýsingar
Til leigu er einbýlishúsið að
Bakkavegi 29 í Hnífsdal. Uppl.
á netf. hulda.haf@hotmail.com
og í síma 864 6575.
Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði. Leigist frá 1.
ágúst. Áskilin er reglusemi og
skilvísar greiðslur. Uppl. í síma
456 4046 og 892 8708.
Bleik og grá barna sólgleraugu
merkt „Anna“ töpuðust föstudaginn 4. júlí í miðbænum á
Ísafirði. Þeirra er mikið saknað.
Finnandi, vinsamlegast hafi
samband í síma 456 4393.
Óska eftir húsnæði til leigu á
Ísafirði, 3ja herb. eða stærra.
Má vera til skemmri tíma. Uppl.
í síma 865 2611.
Munir úr dánarbúi Lilju Guðmundsdóttur eru til sölu. Ættingjar verða til viðtals á föstudag og laugardag. Uppl. gefur
Sveinn í síma 897 7601.
Kennari óskar eftir 2ja herb.
íbúð til leigu á Ísafirði. Uppl. í
síma 552 1903 og 694 1903.
Til sölu eða leigu er verslunarhús við Aðalstræti 24 á Ísafirði.
Laust 1. ágúst. Uppl. gefur Erlingur í síma 456 3928 eða 869
3926.
Til sölu er nýr 16GB Iphone.
Uppl. í síma 692 0314.
Óska eftir 3ja herb. íbúð á leigu
á Ísafirði. Reglusemi heitið. Er
með góðan hund. Upplýsingar
í síma 847 6539.
Til sölu er Dethleffs hjólhýsi
með fortjaldi. Sérlega vel um
gengið. Tilbúið í ferðalagið.
Uppl. í síma 897 4598 og 456
3598.

Ekkert hreinsunarátak í ár
Ekkert verður úr hreinsunarátaki líkt og Ísafjarðarbær
hefur blásið til síðastliðin ár.
Að sögn Jóhanns Birkis Helgasonar, bæjartæknifræðings
hefur átakið einfaldlega ekki
gefið nógu góða raun í gegnum árin. Átakið var samstarfsverkefni bæjarins og Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða.
Íbúar Ísafjarðarbæjar voru
hvattir til að taka þátt í átakinu
og fegra sitt nánasta umhverfi.
„Við ákváðum að fara ekki
í þetta í ár“ segir Jóhann, „Við
enduðum upp með tóma gáma
og í stað garðaúrgangs og þess
háttar sem við vorum aðallega
að leitast eftir var oftast aðeins
rusl úr bílskúrum skilið eftir.“
Hann segir að bærinn muni
koma til móts við íbúasamtök
sé vilji hjá þeim til að koma af
stað átaki í einstökum hverfum.

Spurning vikunnar
Óttast þú að missa vinnuna vegna kreppuástands
í þjóðfélaginu?
Alls svöruðu 573.
Já sögðu 165 eða 29%
Nei sögðu 408 eða 71%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Laufey Eyþórsdóttir opnaði sýningu á verkum sínum á kaffihúsinu Langa Manga á Ísafirði í síðustu viku. Til
sýnis eru olíumálverk, dúkristur og pappaþrykk. Meginþema sýningarinnar er sagan um landvætti Íslands en til
fróðleiks má geta að landvætturinn Gammur (Örn) er staðsettur við Vestfirði á skjaldarmerki Íslands. Laufey
er ættuð og uppalin á Vestfjörðum en hún kennir við Grunnskólann á Ísafirði. Myndlistanám við Kennaraháskólann endurvakti áhuga hennar á sköpun myndverka. Við útskriftina hélt hún sína fyrstu sýningu á veitingahúsinu Á næstu grösum í Reykjavík. Laufey segir sýninga leggjast vel í sig en nú þegar hefur stærsta og dýrasta
verkið selst. Hún býður alla velkomna á opnunina og segir sýninguna vera mjög litríka. Sýningin stendur út júlí.

Eintóm
gleði í
götuveislu
á Flateyri
Flateyringar og nærsveitungar létu ekki veðurguðina
skyggja á hina árlegu götuveislu í Ólafstúni sem haldin
var fyrir stuttu. Að sögn Páls
Önundarsonar veislustjóra,
heppnaðist veislan ljómandi
vel þrátt fyrir leiðindaveður.
Fólk klæddi kuldann af sér og
söng í sig hita. „Það seldust
um 150 bolir og því er öruggt
að álykta að það hafi verið um
200 manns að skemmta sér
hérna þegar best lét“, segir Páll.
Grillveislan heppnaðist
einkar vel í ár en auk þess
matar sem gestir komu með
var eldaður létt saltaður fiskur
í boði fiskvinnslunnar Eyrarodda. Fiskurinn var eldaður á
Muurikka pönnur og var að
sögn Páls „djöfull góður“ en
einnig var boðið upp á salat
og hrísgrjón til meðlætis. Dagskráin var annars með hefðbundnu sniði en meðal liða
voru kókosbollukeppni, söngkeppni og varðeldur. Auk þess
tróð hljómsveitin Hraun upp
með söngkonunni Mysterious
Marta og hlutu þau mikið lof

fyrir. Hið önfirska húsband,
skipað þeim Önundi og Halldóri Pálssonum ásamt Birgi
Olgeirssyni og Brynjari Páli
Björnssyni, spilaði fyrir gesti
og héldu svo uppi stuðinu
fram á nótt á Vagninum. Að-

spurður um stemninguna á
Vagninum sagði Páll: „Vagninn var fullur af fólki áður en
hljómsveitin var búin að koma
sér fyrir, ég hef aldrei séð annað eins.
Hefð hefur skapast fyrir því

að skopmynd af útvöldum
Flateyringi sé prentuð á boli
sem seldir eru í veislunni. Í ár
prýddi bolinn mynd af Þórði
Sævari Jónssyni, „gleðigjafa
Flateyrar“. Páll vildi koma
þökkum á framfæri til allra

þeirra sem lögðu hönd á plóg
en sérstaklega vildi hann
þakka hljómsveitinni Hraun
fyrir glæsilega frammistöðu.
Meðfylgjandi myndir voru
teknar í veislunni.
– thelma@bb.is
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Hornstrandir eftir Pál Ásgeir fáanleg á ný
Ferðahandbókin Hornstrandir: Gengið um eyðibyggðir frá Snæfjallaströnd til Ingólfsfjarðar eftir Pál Ásgeir
Ásgeirsson sem verður hefur uppseld um tíma en er nú fáanleg á ný. Bókin er ómetanlegt hjálpartæki fyrir
þá sem vilja ferðast á eigin vegum um Hornstrandir. Hér er fjallað um allar helstu gönguleiðirnar á svæðinu, jafnt þær vinsælustu sem minna þekktu, og farið yfir öll þau atriði sem tengjast undirbúningi ferðar
um svæðið; klæðnað, útbúnað, mat, leiðarlýsingar og aðstæður á Hornströndum, svo fátt eitt sé nefnt. Í
bókinni er fjöldi ljósmynda auk korta þar sem helstu gönguleiðir eru merktar, einnig yfirlit yfir lesefni og
leiðbeiningar um vefslóðir og annað sem auðveldar alla skipulagningu ferðarinnar.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Hæg austlæg átt og skýjað með
köflum, en súldarloft við vestur- og suðurströndina. Hiti
10-20 stig. Horfur á laugardag: Suðlæg átt og milt
veður. Þykknar upp og víða rigning sunnan- og vestanlands. Horfur á sunnudag: Austlæg átt og rigning með
köflum, en úrkomulítið norðanlands.

Sælkeri vikunnar er Auður Guðjónsdóttir á Ísafirði

Réttir að hætti mömmu
og frönsk skúkkulaðikaka

Afmælisbarnið tók lagið fyrir fjömarga gesti sína.

Egill frá Grund fimmtugur
Egill Heiðar Gíslason frá Grund í Súðavík átti fimmtugsafmæli þann 29. júní og fagnaði því í heimabæ sínum um þar
síðustu helgi. „Ég vildi sýna mínu gamla þorpi virðingu og
þakklæti fyrir upprunann, gleðjast með mínum sveitungum
yfir þessum áfanga og um leið hvetja fólk til að kanna það
undur sem vestfirsk náttúra er“, segir Egill en hann er einna
helst þekktur sem fyrrum framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins og aðstoðarmaður Halldórs Ásgrímssonar í utanríkisráðuneytinu. Afmælisfögnuðurinn stóð yfir alla helgina
og voru saman komin á þriðja hundrað manns þegar mest var.
Margir gestanna komu víða að en þeirra á meðal voru nokkrir
af forystumönnum Framsóknarflokksins.
„Ég er mjög ánægður með hvernig til tókst og þær móttökur
sem ég fékk. Á föstudag komum við saman í gamla félagsheimilinu og héldum kvöldvöku þar sem var litið yfir farinn
veg með þátttöku góðra gesta. Á laugardeginum var boðið upp
á gönguferð þar sem gamla þorpið var kynnt auk þess sem
gengið var inn í botn Álftafjarðar undir leiðsögn. Síðan var
grillveisla og fjölskyldusamkoma í Raggagarðinum og loks
var sjálf afmælishátíðin haldin í íþróttahúsinu sem endaði
með vestfirskri sveiflu með hljómsveitinni Hjónabandinu. Á
sunnudaginn lauk dagskránni með því að ég gekk fyrir hópi
fólks á Súðavíkurfjallið“, segir Egill. Meðfylgjandi myndir
voru teknar í afmælinu á föstudag.

Sælkeri vikunnar býður upp
á þrjá rétti. Fyrst er það aspassúpa, síðan fiskréttur og loks
dýrindis súkkulaðikaka að
hætti Frakka sem Auður mælir
með að borin sé fram með
bláberjum, jarðarberjum, þeyttum rjóma eða ís.
Mömmu aspassúpa
100 g smjörlíki
Hveiti
Aspas (hvítur)
8-10 súputeningar (litlir,
leystir upp í vatni)
Mjólk eða rjómi.
Bræðið smjörlíki í potti.
Bætið hveiti bætt út í þar til
þykknar. Bætið aspassafa út í
ásamt súputeningum og hrærið í. Þynnið upp með mjólk
eða rjóma (eða bæði) og bætið
að lokum er aspasnum út í.

Össur Skarphéðinsson ráðherra sem hér sést ásamt
dóttur sinni var á meðal fjölmargra gesta í veislunni.

Mömmu fiskréttur
Ýsuflök
Sítrónusafi
Aromat
Salt
Pipar
Karrý
1/4 líter rjómi
Bananar
Ananas
Paprika
Epli
Látið fiskinn í form og
sprautið sítrónusafa yfir og
undir. Látið liggja í 15 mínútur. Stráið aromati yfir. Fisknum síðan vellt upp úr eggi og

hveiti og steiktur á pönnu,
kryddaður með salti, pipar og
karrý og raðað í eldfast mót.
Paprika, epli, ananas og bananar steikt á pönnu og hellt
yfir fiskinn. Síðast er rjómanum hellt yfir og rétturinn hitaður í ofni. Berið fram með
hrísgrjónum og hvítlauksbrauði.
Frönsk súkkulaðikaka
(uppskrift frá Bylgju)
300 g suðusúkkulaði
200 g smjör
4 egg
2 dl. flórsykur
1 1/2 dl. hveiti
1/2 tsk. lyftiduft
Ögn af salti
Bræðið saman súkkulaði og
smjör í potti við vægan hita.
Þeytið egg og flórsykri saman
þar til blandan verður ljós og
létt. Hrærið súkkulaðiblöndunni varlega saman við og því
næst þurrefnunum. Bakað í
smelluformi sem klætt hefur
verið að innan með smjörpappír (auðveldara að ná kökunni úr forminu). Bakið í 30
mínútur í miðjum ofni við
160°C með blástri eða 180°C
án blásturs. Látið aðeins kólna
í forminu.
Krem: 100 g suðusúkkulaði og 1 msk. smjör brætt
saman í potti og sett ofan á.
Ég skora á Guðbjörgu Þóru
Ingimarsdóttur á Ísafirði að
verða næsti sælkeri vikunnar.

Blaðamaður

Guðni Ágústsson formaður Framsóknarflokksins og Magnús Stefánsson þingmaður heiðruðu Egil með nærveru sinni.

Blaðamaður/kona óskar til starfa á vikublaðinu Bæjarins besta og fréttavefnum
www.bb.is frá og með ágúst mánuði.
Viðkomandi þarf að hafa góða íslenskukunnáttu og þekkja vel til aðstæðna á útbreiðslusvæði blaðsins.
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurjón í
síma 456 4560.

